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Noord-Brabant heeft een rijk orgelbezit dat zeer 
de moeite waard is om als cultureel erfgoed in 
stand te worden gehouden. Veel orgelkringen 
die regelmatig concerten organiseren, hopen op 
een grotere belangstelling dan de laatste jaren 
het geval was. Het orgel wordt steeds onbekender 
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 Brabantse Orgel-
federatie ambitieuze plannen. Met een bestuur 
dat samenwerkt met de meeste Noord-Brabantse 
orgelkringen en andere belanghebbenden, veelal 
leden van de vereniging, zet de federatie zich in 
om nevenstaande doelstelling te realiseren. 

Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door Frank Petter 
voorzitter, Wim van der Ros vice-voorzitter, 
Wim Goossens, secretaris, Geurt Brouwer, 
penningmeester en Wijtse Rodenburg. Aan het 
eind van dit jaar wordt de voorzitter opgevolgd.

Adviseurs 
De Brabantse Orgelfederatie prijst zich gelukkig 
met een aantal adviseurs als begeleiders van 
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. 

www.brabantorgel.nl
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De vereniging Brabantse Orgelfederatie beijvert 
zich voor het documenteren van ‘Brabants Or-
gelrijkdom’.

Orgelbeschrijvingen en foto’s
Dit gebeurt door middel van publicaties in ons 
jaarlijks (gratis!) verschijnend magazine ‘Bra-
bants Orgelrijkdom’ en door middel van onze 
website. Hierop staan inmiddels meer dan 220 
uitgebreid beschreven orgels. Continu wordt 
ons bestand geactualiseerd en uitgebreid.
Ook verscheen in 2011 een unieke documen-
tatie in de vorm van een boek over ‘De orgel-
makers Loret en hun orgels in Nederland’. In 
het boek zijn twee cd’s opgenomen waarop het 
orgelspel op een achttal Brabantse Loret-orgels 
beluisterd kan worden; dat maakt deze uitgave 
tot een uniek verzamelobject.

Klankdocumenten
Tevens verschijnen jaarlijks minimaal twee cd’s 
als klankdocumenten van  ‘Brabants Orgelrijk-
dom’. Op deze wijze zijn inmiddels de recente 
klanken van bijna 95 orgels in onze provincie 
vastgelegd.

Onze verenigingsuitgaven kunt u online bestel-
len via onze website www.brabantorgel.nl.

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

Documentatie

Orgelstatus-
rapportage
en mentorschap
Het monitoren van ons cultuurgoed is een be-
lang dat ook de RCE, de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, onderschrijft. In nauw sa-
menspel met de RCE heeft de Brabantse Orgel-
federatie meegewerkt om aan het ‘Orgelmen-
torschap’ invulling te geven, hetgeen geleid 
heeft tot de oprichting van de Vereniging 
Mentoren Klinkend Erfgoed. Enkele leden 
van de BOF zijn hiervan lid.  
Zorgvuldig onderhoud van kerkorgels en ver-
standige klimaatbeheersing dragen bij tot het 
behoud van onze kostbare (historische) in-
strumenten. Op die manier wordt tevens een 
aanzienlijke kostenbesparing voor nu en later 
gerealiseerd. De Brabantse Orgelfederatie zet 
zich daarom in om eigenaren van orgels hierbij 
van dienst te zijn door visitatie en rapportage, 
uitgevoerd door orgeldeskundigen. Meer hier-
over op bladzijde 53.
In een orgelstatusrapportage adviseren zij de 
kerkbesturen hoe die hun orgel(s) zo goed mo-
gelijk kunnen beheren. Orgelmentoren zijn on-
afhankelijk. 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 monumenten-
zorg het belang hiervan onderstreept. 

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

Orgelagenda, 
website en 

digitale nieuwsbrief
In dit blad is de jaarlijkse Noord-Brabantse orgelagenda 
opgenomen in een uitneembaar middenkatern.
De meest actuele status van de concerten vindt u 
altijd op onze website: www.brabantorgel.nl. 
Dit web-adres is ook het communicatiemiddel voor 
onze individuele en institutionele leden en infor-
matiebron voor iedereen die iets weten wil over de 
Noord-Brabantse orgelcultuur. De site wordt steeds 
uitgebreid met afbeeldingen, inhoudelijke informatie 
en nieuws over orgels, organisten en orgelmuziek. 
Voor onze digitale nieuwsbrief, die enkele malen 
per jaar uitkomt, kunt u zich opgeven via de website.

Contactpersoon is Wijtse Rodenburg.
Mail naar info@brabantorgel.nl

Het Festival Nieuwe Muziek heeft op zaterdag 
14 april 2018 plaatsgevonden. Waren de in te 
sturen nieuwe composities in de twee vorige 
Festivals ‘vrij’, voor het festival 2018 was ge-
kozen voor een duidelijk kader namelijk Stem 
en Orgel. Dat wil zeggen dat zowel profane als 
liturgische muziek geaccepteerd werd evenals 
muziek voor één of meerdere solostemmen en 
orgel alsook koor en orgel. Het enige criterium 
is dat het orgel een prominente rol dient te 
spelen, dat wil zeggen een minimaal gelijk-
waardige 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 diende tot aanbeveling. 
De voorkeur ging uit naar een uitvoering door 
een eigen ensemble of koor.

Contactpersoon is Ad van Sleuwen. 
Mail naar advansleuwen@gmail.com

Ook dit jaar organiseert de Brabantse Orgelfederatie 
weer een aantal excursies.

Op zaterdag 24 maart was er een werkplaatsbezoek 
aan Van Rossum Orgelbouw in Wijk en Aalburg. Daar 
stond het gerestaureerde Lindsen-orgel (1843) uit 
de Sint-Augustinuskerk te Utrecht speelklaar opge-
steld. Deelnemers konden genieten van het ambacht 
van orgelbouw en luisteren naar het orgelspel van 
Reinier Korver.

Op zaterdag 26 mei is er de voorjaarsexcursie. Dit 
voorjaar een vijftal orgels in Etten-Leur en Breda. In 
Etten-Leur bezoeken we de twee bijzondere Zeemans-
orgels (in de Van Gogh Kerk en het Trouwkerkje) 
en het Vermeulen-orgel in de Sint-Petruskerk. De 
orgels worden bespeeld door Rob Nederlof. Deelne-
mers aan de excursie ontvangen het boekje met cd 
‘Sieur Jacobus Zeemans’. ’s Middags bezoeken we in 
Breda de Sacramentskerk met haar prachtige drie-
klaviers Flentrop-orgel, waar titularis Jelena Bazova 
het orgel bespeelt. Ook van dit orgel ontvangen de 
deelnemers de recent opgenomen ‘portret-cd’. Het 
slotconcert wordt die middag gegeven op het vier-
klaviers Flentrop-orgel in de Grote Kerk in Breda. Dit 
concert wordt verzorgd door Aart Bergwerff die hier 
sinds 2012 organist is. Zie ook de pagina’s 16 t/m 21.

Op zaterdag 13 oktober vindt de najaarsexcursie 
plaats naar het oosten van onze provincie. We beginnen 
en eindigen in een bedevaartskerk. Wij bezoeken 
orgels in Handel, Grave en Boxmeer. Een prachtig 
oud en bescheiden orgel van Van Dijck  in Handel 
en het imposante oudst bewaarde orgel van Smits 
in Gemert zullen bespeeld worden door Gerard Ha-
braken. Het Knipscheer-orgel in de Protestantse Kerk 
te Boxmeer wordt bespeeld door Tommy van Doorn. 
Het slotconcert van de excursie zal gegeven worden 
op het Bremser-/Verschueren-orgel in de Basiliek te 
Boxmeer. Dit wordt ook verzorgd door Tommy van 
Doorn. Deelnemers ontvangen een recent opgenomen 
cd waarop het orgelspel van Gerard Habraken en 
Tommy van Doorn op de vier excursie-orgels is vast-
gelegd. Meer informatie op de pagina’s 36 t/m 41.
 
Contactpersonen zijn Henk Kooiker, 
Tommy van Doorn en Wim van der Ros. 
Mail naar excursie@brabantorgel.nl

Excursies

V

11e jaaruitgave.

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

Correspondentieadres: 
Brabantse Orgelfederatie
De Naaldenmaker 6  
5506 CD Veldhoven 
E-mail: info@brabantorgel.nl
Rabo-bankrekening 
IBAN: NL87RABO0110935837
BIC: RABONL2U 
t.n.v. Brabantse Orgelfederatie.
K.v.K. Oost-Brabant 1720 2724.

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. 
De ‘vaste’ adviseurs zijn op dit moment:
- Ad van Sleuwen, 
oud-docent van het Fontys Conservatorium te 
Tilburg en stadsorganist van Hilvarenbeek.
- Henk Kooiker, 
orgeladviseur, akoestisch adviseur, opname-
technicus, organist in Den Haag en Waalre.
- René Bouman,
oud-waterstaattechnicus, organist, historicus.
- Tommy van Doorn, 
organist van de Sint-Petrusbasiliek in Boxtel.

“In 2018 gaat de Vereniging Brabantse Orgelfederatie weer een 
nieuw jaar in om de belangen van het Brabantse orgelbezit te behar-
tigen. Dit gratis magazine ‘Brabants Orgelrijkdom’ is extra dik met 
informatie over Brabants orgelland. Zo is het uitneembare middenkatern 
met de orgelagenda voller dan ooit met 220 orgelconcerten. Ook de 
orgelkringen vullen daarin nu vier volle pagina’s met hun programma-
overzichten. Verder de gebruikelijke interviews met orgelliefhebbers 
en mensen achter de schermen. En natuurlijk allerlei nieuws over het 
onderhoud, herstel en overplaatsingen van Brabantse orgels. Speciale 
aandacht is er voor de Brabantse orgelbouwgeschiedenis. Het prach-
tige rugwerk van het orgel in de Sint-Petrusbasiliek van Boxmeer op 

F
onze voorpagina is daar een voorbeeld van. Dit orgel kan worden bezocht bij een van de twee 
excursies die we dit jaar weer organiseren. Daarbij worden de betrokken orgels op cd vastgelegd. 
Een nieuwe ontwikkeling is dat de BOF aandacht gaat besteden aan Noord-Brabantse componisten 
van vandaag en vroeger die vaak prachtige muziek hebben gemaakt die in vergetelheid dreigt te raken. 
In dit nummer wordt dit nieuwe initiatief aangekondigd. Eigentijdse Brabantse muziek stimuleren 
we dit jaar weer met het Festival Nieuwe Muziek dat in april in Boxtel plaatsvond. Verder ontplooien 
we nog allerlei andere activiteiten, zoals voor de jeugd met ons eigen Doe-orgel en adviezen om 
orgels te beheren en te behouden. Ook het documenteren krijgt een nieuwe impuls doordat we 
naast onze excursie-cd’s ‘portret’-cd’s gaan maken waarop een specifiek orgel ‘geportretteerd’ wordt. 
Wilt u meer weten over orgels in Brabant, kijk dan vooral op www.brabantorgel.nl. Daar is heel veel 
te vinden over orgels, hun geschiedenis, hun locatie en de muziek die er wordt uitgevoerd.  
Na vijf jaar leg ik dit najaar mijn voorzitterschap van de BOF neer, maar ik ben er zeker van dat mijn 
opvolger zich ook enthousiast zal inzetten voor het behoud van onze prachtige orgels in Noord-Brabant. 
En dat u ook dit jaar zult genieten van de orgels en de muziek.”

Frank Petter
voorzitter 
Vereniging Brabantse Orgelfederatie

Doelstelling
‘De Brabantse Orgelfederatie heeft tot doel 
om het culturele erfgoed dat het orgel vormt 
in stand te houden en om de orgelcultuur in 
het algemeen, en die van Noord-Brabant in 
het bijzonder, te bevorderen. 
Zij wil dit bereiken door de interesse voor het 
orgel te vergroten, door de samenwerking 
tussen de diverse orgelkringen te stimuleren en 
door het organiseren van diverse activiteiten 
op het gebied van het orgel. 
Noord-Brabantse orgelkringen, individuele 
organisten en belangstellenden kunnen lid 
worden van onze vereniging.’

Vereniging Brabantse Orgelfederatie 
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Een nieuwe activiteit van de Brabantse Orgelfedera-
tie is het opsporen en behouden van oude en 
bestaande composities die voor orgel zijn ge-
schreven door Brabantse organisten. Wellicht ligt 
er ergens nog materiaal in handschrift of in een 
oude druk, op zolder of in de kerk. De BOF vraagt 
om uw medewerking bij deze activiteit. 
Onze doelen zijn daarbij:
- Het redden van composities die wellicht anders 
verloren zouden gaan.
- Het ontsluiten van archiefmateriaal.
- Partituren herschrijven, digitaliseren  en bruikbare 
composities als PDF beschikbaar stellen.
- Het stimuleren om werken van deze muziek op 
passende instrumenten bij concerten en excursies 
uit te voeren en daarbij vast te leggen op cd. 
Lees meer hierover op de pagina’s 10 en 11.

Contactpersonen zijn René Bouman, 
Ad van Sleuwen en Wim Goossens. 
Mail naar boisrebo@gmail.com

Oude 
composities
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inhoud
Excursies vastgelegd op cd. 
Al sinds de oprichting van de Brabantse Orgelfede-
ratie, vorig jaar 10 jaar geleden, organiseert de 
BOF excursies naar orgels in de provincie. Zowel 
orgels waar al vaak concerten op gegeven worden, 
als naar orgels die minder in de belangstelling 
staan maar toch interessant zijn. De aanleiding 
voor het bezoek is dan bijvoorbeeld dat er net een 
belangrijke restauratie gereed is of dat het ge-
woon een leuk instrument is dat goed past in het 
rijtje van de orgels die we op de excursiedag in 
een regio bezoeken. Zo heeft de BOF inmiddels 25 
excursies georganiseerd waarbij de klank van de 
bezochte orgels, bijna 95 stuks, werd vastgelegd 
en zo bewaard wordt voor de toekomst. Dat is be-
langrijk, zeker nu veel kerken worden gesloten. Zo 
ontstaat er van de opgenomen muziek, samen met 
de foto’s die we van de instrumenten maken, een 
belangrijk cultuurarchief. 
Teneinde ieder orgel in zijn unieke klankbeeld te 
documenteren probeert de BOF de programmakeuze, 
uiteraard in nauw overleg met de organisten, zo 
te maken dat de unieke klankeigenschappen van 
het betreffende orgel goed worden belicht. En daar-
naast klinkt uiteraard ook veel gangbaar repertoire 
van Sweelinck tot hedendaags. 

De cd’s van de Brabantse Orgelfederatie: 
 prachtige orgelmuziek...

58 

Puzzel

10 

Noord-Brabantse
orgelmuziek

6 
Interview
Wouter 
van der Wilt
Fontys

‘De orgelmakers Loret 
en hun orgels in Nederland’ 
Het merendeel van de orgels die de Belgische 
orgelbouwer Loret in de 19e eeuw in Nederland 
bouwde bevindt zich in de provincie Noord-Brabant. 
Het fraai vormgegeven boek bevat twee cd’s  
waarop Brabantse organisten een achttal Loret-
orgels bespelen.

Aandenken.
Het tweede doel van de muziekopnames is dat we de 
excursiedeelnemers een aandenken aan de dag en de 
gehoorde orgelmuziek kunnen meegeven. 
Er is op iedere cd ruim 70 minuten orgelspel van de bij 
de excursie betrokken vakorganisten op de bezochte 
orgels te beluisteren. Dit is een representatieve selectie 
van het orgelspel dat tijdens de excursie ten gehore 
werd gebracht.

D

De cd-serie ‘Brabants Orgelrijkdom’.
Op de cd’s is een enorme verscheidenheid aan bekende 
en onbekende muziek vastgelegd, in hoge geluids-
kwaliteit en gespeeld door Brabantse vakorganisten. 
Zij werkten belangeloos mee aan deze opnames voor 
klankdocumentatie. Ook bij de toekomstige excursies 
en de daarvan afgeleide cd-opnames zal de keuze van 
orgelwerken steeds afgestemd worden op de betref-
fende orgels.

Excursies dit jaar.
Dit jaar bezoeken we vijf orgels in de voorjaarsexcursie 
in Etten-Leur en Breda (blz. 16-21), waarbij zelfs twee 
cd’s zijn opgenomen. Bij de najaarsexcursie bezoeken 
we vier orgels in Handel, Gemert en Boxmeer (blz. 36-
41). Kom ook eens kijken en luisteren, en krijg na af-
loop de betreffende excursie-cd(‘s) mee naar huis om 
nog eens na te genieten.

Via internet te koop.
Alle cd’s en het boek ‘De orgelmakers Loret en hun or-
gels in Nederland’ kunnen, zolang de voorraad strekt, 
worden besteld via www.brabantorgel.nl.

53 

Beheer orgels
en quick scan

12 

Interview
Ruud van Nooijen

26 

Brabants Orgelproject
Reinier Korver

46 

Interview
Jan Buil

56 

Restauratie 
orgel Heeze  

36 
Najaarsexcursie 
Handel, Gemert  
en Boxmeer

26 
Project
Twelve Sketches
Jacob Lekkerkerker

50 

Renovatie orgel 
Cathrien Eindhoven

45 

Vollebregt-orgel
Genovevakerk, Breugel

54 

Restauratie 
orgel Wouw 

54 

Restauratie
orgel Andel   

57 

Restauratie 
kabinetorgel Bladel  

56 

www.orgelnieuws.nl

52 

de Stad Klundert

16 

Voorjaarsexcursie 
Etten-Leur en Breda

22 
Interview 
Bossche orgelboek
van Han Keur

42 

Oost-Brabantse
orgelgeschiedenis

27-31     concertagenda 

32-35
Orgelkringprogramma’s
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Op de vraag waarom Wout eerst 
koos voor beeldende vorming en 
daarna voor orgel, geeft hij aan: 
“Ja, muziek vond ik héél interessant 
en muziek speelde bij ons thuis in 
Biezelinge een belangrijke rol. Ie-
dereen bespeelde een instrument of 
zong. Mijn vader had een flinke col-
lectie lp’s met allerlei klassieke mu-
ziek, ook orgelmuziek. Het plaatje 
met Marie-Claire Alain die werken 
van Bach speelt op Deense Marcus-
sen- en Frobenius-orgels was één 
van mijn favorieten. Ik heb vanaf 
mijn 8e tot ongeveer mijn 16e orgel-
les gekregen van Toon Nijsse, een 
leerling van Bram Beekman. Vanuit 
Biezelinge speelde ik op diverse 
orgels in de regio en in 2005 werd 
ik organist in Wemeldinge op het 
Van Dam-orgel in de Maartenskerk. 
Ik vond dat orgelspelen best leuk, 
maar beeldend kunstenaar worden 
vond ik ook boeiend. Een prachtig 
vak, schilderen en tekenen, dat was 
echt ‘mijn ding’: bezig zijn in een 
proces waarin iets ‘ontstaat’. Dus 
koos ik voor het laatste met de lera-
renopleiding voor alle zekerheid, dan 
kan je in ieder geval ook lesgeven. 
Zo startte ik in 1999 in Tilburg. In 
2002 werd ik al benoemd tot docent 
Beeldende vakken aan het Calvijn 
College te Goes. Kunst is wel iets 
meer dan ‘afbeelden’, er moet een 
idee onder zitten en je bent constant 
bezig met het je ontwikkelen. Ik 
beperk me nu voornamelijk tot het 
lesgeven in beeldende vorming en 
dat doe ik nog steeds voor enkele 
dagen in de week in Goes.”

Toch ook de orgelstudie?
“Op de studentenvereniging ad-
viseerde een vriend me een keer 
op orgel voor te spelen tijdens 
een open dag. Dat heb ik toen bij 
Bram Beekman gedaan en die was 
enthousiast. Met als gevolg dat ik 
naast de eerste studie vanaf 2002 

Improvisatie

twee jaar vooropleiding orgel heb 
gedaan en aansluitend de vakop-
leiding orgel in Tilburg. Van Kees 
Schoonenbeek heb ik theorieles 
gehad, zoals harmonieleer en ana-
lyse. Wel leuk om te vermelden: zijn 
Sonata da Chiesa is oorspronkelijk 
een werk voor harmonieorkest en 
orgel. Voor mijn later uitgekomen cd 
werkte hij het om voor orgel solo!
Ik had het geluk dat in die tijd 
Martien van Woerkom directeur van 
het conservatorium was. Hij gaf ook 
koordirectie. Waar ik eveneens de 
bevoegdheid Kerkmuziek I wilde 
halen, werd dat toen - inclusief 
koordirectie - ook in Tilburg mo-
gelijk. De kerkmuziek vond ik een 
must om samen met mijn master 
ook als kerkmusicus goed aan de 
slag te kunnen gaan. Dat vond ik 
interessanter dan b.v. kamermuziek 
of straks alleen maar lesgeven. Van 
Geert Bierling kreeg ik met name 
kerkelijk orgelspel en van Martien 
van Woerkom dus koordirectie. En 
daarnaast veel lessen van Ad van 
Sleuwen met o.a. zeer informatieve 
en leerzame excursies en workshops 
over componisten of orgelbouwers. 
Met name op het gebied van oude 
muziek is hij een specialist, bijvoor-
beeld op het gebied van de Franse 
barok. In 2008 haalde ik in ’t Heike 
in Tilburg cum laude mijn Bachelor. 
Ik was - en ben nog steeds – ont-
zettend nieuwsgierig, ik wilde veel 
leren en kijken hoever je dan komt. 
Je kiest op het gebied van inter-
pretatie toch je eigen weg die zich 
steeds verder ontwikkelt. Ik heb me 
tijdens mijn master vooral bezig-
gehouden met laatromantische 
en vroegmoderne muziek en im-
provisatie. Daarbij vooral les van 
Bram Beekman (wel minder dan 
voorheen) en van Henco de Berg 
voor improvisatie. Over interpreta-
tie heb ik veel geleerd van Ludger 
Lohmann in Stuttgart. Ten slotte 
had ik - dankzij een beurs van het 

Prins Bernhard Cultuurfonds - 2 jaar 
lang frequent pittige lessen bij hem. 
Het kwam bij hem altijd neer op 
de uitvoering van de muziek, met 
name kijkend naar de context van 
zijn ontstaan. Bij hem studeerde ik 
vooral de grote Duitse romantische 
werken, maar ook nam ik regelmatig 
Bach mee en andere oudere muziek 
en ook wel de Fransen Dupré en 
Franck. Mijn masterexamen was 
een half jaar nadat ik begin 2010 in 
Kralingen benoemd was tot cantor-
organist. Ik had daardoor een hele 
goede eigen studieplek en kon 
zodoende erg intensief studeren. 
Tijdens mijn master speelde ik twee 
recitals, waarbij improvisatie steeds 
een onderdeel was. Verder speelde 
ik o.a. werken van Reger, Vierne, 
Dupré en Messiaen.”

Een specialisatie in improviseren?
“Bij Bram kreeg je maar sporadisch 
iets van improvisatie mee, af en toe 
een groepsles. Dat improviseren 
miste ik toch wel. In die tijd toen 
Henco de Berg hier kwam wilde ik 
daar vooral vanuit mijn nieuwsgierig-
heid mee verder. Eerst heb ik privé-
les bij hem genomen, maar al vrij 
snel kwam er in ons 2e en 3e jaar 
elke week groepsles improvisatie. 
Aanvankelijk eerst intuïtief, het 
bijbrengen van vrijheid van spelen, 
nog los van vormen en stijlen. Het 
ging om het zelfvertrouwen, het 
durven te spelen. Hij enthousias-
meerde en was zeer positief. Hij was 
niet zozeer bezig met oude stijlen, 
maar juist vaak met het ontleden 
van thema’s of het maken van 
thema’s. En daarna kwam de vorm, 
de sequensen en cadensen, het 
werken uit akkoorden en de vorm-
beheersing. Behalve bij Henco heb 
ik later ook nog improvisatielessen 
bij anderen genomen, onder andere 
in Haarlem waar ik gedurende enkele 
jaren de zomeracademie volgde. 

De orgelstudie

W
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Heel inspirerend om lessen te krijgen van 
grote meesters. Zo’n masterclass van één 
of twee weken is vaak heel leerzaam. Maar 
als je er dan weinig mee doet, zakt het ook 
allemaal weer weg. Je moet er daarna zelf 
mee aan de slag. Het is een startpunt van 
waaruit je een bepaald onderwerp verder 
kunt bestuderen. Door al die verschillende 
invloeden en soms contrasterende meningen 
word je breed gevormd.

In september vorig jaar werd 
Wouter van der Wilt benoemd tot docent 
improvisatie aan het Fontys-conservatorium te 
Tilburg. Hij volgde in deze functie Henco de Berg op. 
Wouter studeerde eerst ‘beeldende vorming’ aan de Kunst-
academie in Tilburg en vervolgens orgel aan het conservatorium 
waar hij nu docent is. 

IIk ben ontzettend 
nieuwsgierig 
en ik wil veel leren 
en kijken hoever 
je dan komt. 

Naast mijn docentschap beeldende vorming 
op het Calvijn College in Goes, wat ik nog 
steeds twee dagen in de week doe, kon ik 
toen ook verder voor mijn master. Ik had 
het geluk dat ik per 1 januari 2010, een half 
jaar voor mijn master, benoemd werd tot 
cantor-organist in de Rotterdamse Hoflaan-
kerk. Toen zijn we ook naar Rotterdam 
verhuisd. Dat gaf gelijk een nieuwe uitda-
ging. Ik kon naast mijn docentschap iets 
in de muziek blijven doen, een prachtige 
kerkelijke functie. Maar ik kreeg dus ook 
een studieplek, een lesplek en kon daar ook 
concerten gaan organiseren. Een prachtig 
drieklaviers Van Vulpen, een nieuw orgel 
waarop ik me compleet opnieuw moest 
oriënteren: wat past, oud, modern? Een 
licht toucher wat op zich prima is voor de 
studie. Maar niet een symfonisch instru-
ment, Duits gaat nog wel maar Frans beslist 
minder. Daar moest ik echt nieuwe eigen 
wegen gaan verkennen. Zo’n instrument 
stuurt je een bepaalde kant op, zowel qua 
repertoire als qua improvisatie. Ik ben me 
bijvoorbeeld meer gaan verdiepen in impro-
visatie in oudere stijlen. Bijvoorbeeld door 
aan de slag te gaan met oude partimenti, 
waarbij je leert improviseren èn compone-
ren vanuit een baslijn, die vanuit didactisch 
oogpunt is gemaakt. Deze praktijk was in
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Wouter van der Wilt: 
    “Improviseren is communicatie    met de luisteraar...”
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passie hebben. Ik kan me dan ook 
niet voorstellen dat je afstudeert 
aan een conservatorium en geen 
improvisatielessen hebt gehad. Bijna 
alle afgestudeerde organisten gaan 
ergens aan de slag in een kerk, dan 
is improviseren een soort basisbe-
hoefte. Het is toch een vreemde 
situatie wanneer je prachtig Bach of 
Franck kunt spelen, maar amper in 
staat bent om een intonatie of een 
kort koraalvoorspel te improviseren, 
dan is er in het onderwijs ergens 
iets misgegaan lijkt me. 

IIk kan me niet 
voorstellen 
dat je aan een 
conservatorium 
geen 
improvisatielessen 
hebt gehad.

OOpenbare les 
improvisatie 
zaterdag 9 juni 
Improvisatie is een thema dat 
velen intrigeert. Wouter van der 
Wilt zal voor belangstellenden een 
openbare les improvisatie geven, 
samen met zijn studenten, op 
zaterdag 9 juni in de Heikesekerk 
in Tilburg rond o.a. het conserva-
toriumorgel. Aanvang 10.30 uur.

                Wouter van der WiltWafkomstig uit Napels en verspreidde 
zich vanaf de 17e eeuw tot in grote 
delen van Europa. Tot in de 19e 
eeuw leerde je op deze manier har-
monieleer, contrapunt en improvisa-
tie. Improviseren in moderne stijlen 
gaat ook prima in de Hoflaankerk, 
denk bijvoorbeeld aan neobarokke 
muziek. 
Vroeger was ik met improviseren 
voornamelijk expressionistisch 
bezig, het komt uit jezelf en dat 
moet je blijven vasthouden. Je moet 
blijven studeren om nieuwe dingen 
te leren. Daarom ben ik mezelf ook 
opdrachten gaan geven. Verkennen 
hoe stijlen harmonisch in elkaar zit-
ten en daar oefeningen uit destille-
ren. Vormen moet je kennen en kan 
je daardoor goed hanteren, of dat 
nu een sonate is of een passacaglia. 
Het kenmerkende van improvisa-
tie is dat je communiceert met de 
luisteraar op een unieke, éénma-
lige manier. Het is muziek die echt 
ter plekke ontstaat. Het is wat mij 
betreft ook vaak dé manier om een 
instrument op zijn fraaist te laten 
klinken, omdat de klank van een 
orgel vaak leidend is voor de manier 
waarop je improviseert.”

Tijdens je orgelstudie doe je o.a. 
mee aan concoursen in Maassluis 
en Amsterdam en daarna je master.
“Ja, dat hoorde er eigenlijk wel een 
beetje bij. Maassluis leek me een 
uitdaging, een aantal medestuden-
ten van me had er al eerder aan 
meegedaan, en ik had niet echt een 
idee waar ik stond ten opzichte van 
anderen. Ik was eigenlijk heel ver-
baasd dat ik in 2007 won, de eerste 
keer dat ik meedeed. Amsterdam 
en Haarlem is eigenlijk hetzelfde 
verhaal, waarbij ik ook behoorlijk 
gestimuleerd werd door Henco. 
Omdat ik toen intensief aan de 
improvisatiestudie was begonnen, 
was het eigenlijk bijna logisch dat ik 
eraan meedeed.”

Jouw werk is een mix van 
activiteiten.
“Studeren is voor mij primair, dat 
doe ik nog steeds intensief. Daarom 
beperk ik me in mijn lespraktijk in 
het aantal privéleerlingen. Ik moet 
tijd hebben voor zelfstudie en ver-
dieping.
Dan ben ik in de eerste plaats 
kerkmusicus. Dat is een geweldige 
uitdaging. Het invullen van de rol 

van cantor-organist vergt voorbe-
reiding en studie. En daarin ben ik 
ook wel zorgvuldig. In 2013 heb 
ik de keuze gemaakt om uit tijds-
overwegingen met het cantoraat te 
stoppen. Daarnaast geef ik graag 
concerten. Wat is er mooier dan 
op verschillende prachtige instru-
menten muziek te maken? En zoals 
ik aangaf ben ik erg nieuwsgierig, 
waarbij ik qua werk en stijl eigenlijk 
een ‘alleseter’ ben. Dus ik zoek ook 
graag naar minder bekende muziek. 
Uit de Duitse romantiek vind ik het 
b.v. prachtig om Ritter te spelen. 
Het hele spectrum moet bij mij op 
zijn tijd aan de orde komen, de 
afwisseling is zo bijzonder. En bij 
ieder concert staat er steevast een 
improvisatie op het programma. En 
in de derde plaats ben ik docent. 
Dat doe ik dus al vele jaren in Goes 
op het vakgebied van beeldende 
vorming. Hoe breng je leerlingen op 
dat gebied culturele waarden bij en 
hoe kan je bij ieder van hen verder 
iets ontwikkelen wat ze misschien 
onwetend in zich hebben. En nu dus 
ook het docentschap improvisatie in 
Tilburg.”

Docent improvisatie in Tilburg. 
Wat is je werkwijze?
“Die is per leerling verschillend. 
Wanneer iemand wil leren improvi-
seren, wat ik in mijn privé lesprak-
tijk ook nogal eens tegen kom, is 
het allereerst belangrijk dat je dúrft 
te spelen, en dus ook ‘fouten’ durft 
te maken. Wanneer die eerste be-
langrijke stap is genomen, ga je aan 
de slag met harmoniseren, binnen 
een bepaalde stijl de juiste akkoord-
verbindingen, sequensen, cadensen 
kunnen maken. Hoewel de één dat 
sneller oppakt dan de ander, kan je 
dat ‘gewoon’ leren door oefeningen. 
Daarnaast ga je aan de slag met 
vormbeheersing. Analyseren van 
literatuur hoort daar uiteraard ook 
bij. Hoe gaat een bepaalde compo-
nist om met bijv. de sonatevorm, 
en hoe kan ik dat zelf gebruiken? 
Er zijn allerlei methoden met goede 
oefenstof op de markt, de kunst is 
o.a. voor de betreffende student 
het goede materiaal te selecteren. 
Het belangrijkst is wat mij betreft 
dat elke student zich zover mogelijk 
ontwikkelt tot een eigen, authentiek 
kunstenaar. Voor mijzelf is natuur-
lijk prachtig dat ik met mijn passie 
dingen mag delen met mensen, mag 
overdragen aan mensen die ook 

Concoursen
Docent improvisatie

Studeren primair

In Tilburg is het in ieder geval zo dat 
je én hoofdvakles én improvisatie-
les hebt. Het is dus niet zo dat de 
improvisatieles ten koste gaat van 
de hoofdvaklestijd, wat je soms wel 
hoort. 
Concertmatig improviseren is wel 
een paar stappen verder natuur-
lijk, dat kan en durft niet iedereen. 
Omgaan met een eigentijds thema 
zoals dat bijvoorbeeld op een con-
cours zoals in Haarlem langs kan 
komen, vraagt een andere aanpak 
dan improviseren over een psalm-
melodie. Dat wil niet zeggen dat het 
één gemakkelijker is dan het ander. 
Ik ben er voorstander van om breed 
op te leiden, niet te veel specialise-
ren op één stijl. Dat geldt ook voor 
improvisatie. We behandelen stijlen 
en vormen van grofweg 1600 tot 
heden. Je ziet duidelijk dat studen-
ten verschillend zijn in aanleg. Het is 
niet vanzelfsprekend dat iemand die 
heel goed op een moderne manier 
kan improviseren dat ook in een 
willekeurige 18e eeuwse stijl kan, 
en omgekeerd. Ik probeer wel al die 
kanten te belichten in het onderwijs, 
maar uiteindelijk is het belangrijkste 
dat een student een persoonlijke 
stijl ontwikkelt. De essentie is het 
hebben van een goede basis in vor-
men, stijlen en structuren en daarna 
met het thema te durven spelen, 
je aanpassen aan het instrument 
en de ruimte, en dan jezelf – en de 
toehoorders – te verrassen met wat 
er dan ‘vanzelf’ komt.”

Wouter van der Wilt, 
docent improvisatie, 
in de Heikesekerk 
voor het conservatoriumorgel 
dat in 1985 werd gebouwd door Loek van Nes. 
Het heeft 33 stemmen over drie manualen en 
een vrij pedaal met 12 stemmen.
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Mgr. Nicolaas Janssen, Jan van Nuenen, 
PieterJan van Paesschen, Willem 
Reyniers, Gerard Schellekens, Adriaan 
Somers en anderen. Voor zover onze 
recherches succesvol zijn komen de 
gegevens op de website met daarbij 
steeds de muziekwerken in pdf.  De 
gescande partituren zijn voornamelijk 
afkomstig uit particulier bezit.
Voor reeds elders gepubliceerde scans 
van bladmuziek verwijst de BOF u 
graag naar de betreffende websites, 
zoals bijvoorbeeld ‘IMSLP-composers.’ 
Voor recent gepubliceerde compo-
sities kunt u terecht bij de reguliere 
muziekhandel. Hetzelfde geldt voor 
werken waarop nog auteursrechten 
van toepassing zijn.
Voor de biografische gegevens baseert 
de Brabantse Orgelfederatie zich op 
bekende handboeken en overzichten. 

De Brabantse Orgelfederatie wil zich 
nadrukkelijker inzetten voor het 
behoud van het immaterieel erfgoed. 
Niet alleen de orgels maar ook de 
composities die er voor geschre-
ven zijn. Ook dat is Noord-Brabants 
cultuurbezit. We kennen heel wat 
namen van muzikale Brabanders uit 
de boeken van Hein Zomerdijk. Afge-
zien van de Mosmans uitgaven zoals 
‘Het Nederlands Orgelalbum’ hebben 
we niet zoveel in handen. Er zou nog 
veel meer Brabantse bladmuziek voor 
orgel moeten zijn.

Wat gaan we doen?
De Brabantse Orgelfederatie wil be-
vorderen dat composities van orga-
nisten die in Noord-Brabant gewoond 
en gewerkt hebben beter toegankelijk 
worden en dus weer beschikbaar 
komen voor uitvoering. Natuurlijk 
maken we een selectie, immers niet 
alle werken zijn voldoende interes-
sant. Hiernaast vindt u een eerste 
voorbeeld: Adrianus Giesen. Een 
kleine biografie, gemaakt door Wim 
Goossens, een foto en de Fantasie in 
d mineur zijn hier afgebeeld. Deze 
informatie staat inmiddels ook op 
de website www.brabantorgel.nl, 
met daarbij ook een pdf-versie van 
de opgeschoonde partituur die op A4 
formaat is te downloaden. 
Natuurlijk komen meer componisten 
aan bod. We zijn bijvoorbeeld bezig 
de composities te achterhalen van de 
blinde organist  Antoon Arts uit Grave, 
Walter van Besouwen leraar aan de 
seminaries van Sint Michielsgestel 
en Haaren, Johannes en Gerardus 
Bots, Piet Kallenbach, Thomas Maas, 
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Werken van 
Adrianus Giesen
Domine salvam fac 
Reginam nostram.  TTBB en orgel.
Gecomponeerd bij het 10-jarig jubileum 
van de kroning van Koningin Wilhelmina 
op 6 september 1908. 

Een juichtoon golfde langs de duinen 
‘Koninginne-lied’.  SATB. 
Gecomponeerd bij gelegenheid van de 
kroning van Koningin Wilhelmina op
6 september 1898.

Tu es Petrus. 
TTBB con organo comitante. 
Opgedragen aan paus Pius X.

Fantasia d minor.  Orgel solo.  
    (PDF beschikbaar van de uitgave 1905)
In het tweede Nederlandsch Orgelalbum, 
uitgave door Muziekhandel Henri Mosmans 
te ’s-Hertogenbosch 1905 
(zie afbeelding hieronder). 
Heruitgave door J.C. Willemsen, Huizen.

Haec Dies. 
TTBB  en SATB con organo comitante.

Jesu salvator. 

Juravit Dominus. 

O Jesu amor mi. 

Graduale voor de Vasten.  4vv. 

Subtuum praesidium.

Aan het Vaderland.  TTBB.

Lischbloem.

Missa in honorem Sanctae Caeciliae.

Als 25 jarige (1868) ging Janus 
Giesen als organist en zeker niet als 
leerling/student naar het kleinsemi-
narie de Kuilenborg (Culemborg).  
In 1874 vertrok Giesen uit Culem-
borg en studeerde een jaar in 
Duitsland.  
In 1875 vestigde Giesen zich in Den 
Haag en werd aldaar aangesteld als 
directeur-organist aan de Jezuïeten-
kerk Teresia van Avilla aan het 
Westeinde in Den Haag. 
In 1880 trouwde hij met Theresia 
Boelen (1851-1921). Zij kregen vijf 
kinderen waaronder Ignace  (J.M.H. 
Giesen 1885-) die naast mees-
terknecht van Van den Bijlaardt 
(Dordrecht) orgelbouwer en instru-
mentenmaker in Goes werd. 
Adrianus Giesen bespeelde in Den 
Haag het nog steeds bestaande 
(maar het sterk in verval zijnde) 
Loret-orgel. André Beijersbergen 
van Henegouwen (1873-1949) 
behoorde tot zijn leerlingen die hem 
na zijn dood in 1916 opvolgde. 
Giesen was actief lid en bekleedde 
diverse functies in de Nederland-
sche Organisten Vereniging (NOV). 
Samen met zijn broer Bertus zat 
hij in de Berechtingscommissie van 
Examinandi van de NOV. Ook zaten 
zij samen in sollicitatiecommissies 
namens de NOV onder meer voor 
de benoeming van een organist 
voor de Sint-Josephkerk te Delft. 
In 1915 is hij bij gelegenheid van 
zijn 40-jarig jubileum als directeur-
organist door de Paus onderscheiden 
met de Pro Ecclesia et Pontifice. 
Hij overleed op 10 oktober 1916 te 
Rijswijk.

Incidenteel is nader 
onderzoek uitgevoerd. 
Het verbeteren van de 
toegankelijkheid ofwel 
beschikbaarheid van 
werken van Brabantse 
organisten is het 
hoofddoel van dit BOF-
project. Wij vinden het 
belangrijk dat Brabant-
se orgelmuziek onder 
handbereik komt van 
musici die dit willen 
uitvoeren.
Mocht u informatie 
hebben over een 
vergeten componist 
uit Noord-Brabant, 
stuurt u dan a.u.b. 
een berichtje naar 
info@brabantorgel.nl.

AAdrianus Giesen is op 12 juni 1843 
geboren in het Brabantse Wanroij.  
Zijn vader en moeder zijn Jacobus 
Giesen (1808-1870) en de muzikale 
Maria van der Sanden (1819-1897). 
In zijn jeugdjaren heeft hij les gehad 
van zijn oom Hendrikus van der 
Sanden (1823-1884). Deze werd 
aangesteld als organist/koster en 
later als hoofd der school in Wanroij. 
Daarnaast kreeg Adrianus les van 
Broeder Gregorius van Dijk O. Carm. 
(1816-1894) een fameus organist 
en orgeldeskundige uit Boxmeer.  
Zijn talent als organist was bekend. 
Zo liep hij in zijn jeugd naar de 
kerk in Rijkevoort en weer terug om 
daar het orgel te bespelen. Met zijn 
even muzikale broer Bertus Giesen 
was hij lid van het mannenkoor ‘de 
Liedertafel’.  

Adrianus Giesen

DDe Brabantse Orgelfederatie wil de toegankelijkheid 
van werken van Noord-Brabantse organisten verbeteren. 
In de loop van de jaren zijn heel wat composities in druk 
verschenen. Maar soms zijn deze oudere drukken niet 
meer verkrijgbaar of helemaal niet meer te vinden. Inci-
denteel kan een archief uitkomst bieden, maar de vraag 
is of dat zo blijft. Sinds een symposium met als titel 
‘Muziekarchieven bedreigd’ (oktober 2017 Den Haag) is 
deze vraag plotseling actueel. Partituren die lange tijd 
ongebruikt zijn dreigen in de papierversnipperaar te 
verdwijnen. Ook componist Daan Manneke vraagt zich 
af wat er straks met zijn nalatenschap zal gebeuren. 
De noodkreet van het symposium is duidelijk. Ook 
wanneer bekend is dat een oude partituur nog in een 
archief is ondergebracht, blijkt het vaak lastig het werk 
te raadplegen of daarvan een kopie te maken. 
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Ruud van Nooijen bij de oude motte 
waar nu de Sint-Petrusbasiliek op staat 

met op de achtergrond het 
Protestantse Kerkje van Boxtel.

Foto links: Ruud met zijn oude 
- destijds neusje van de zalm - 

AKG C422 stereo grootmembraammicrofoon
die nog perfect is, 

maar waar hij om nostalgische redenen 
geen afscheid van kan nemen.

secretaris   in hart en nieren...

Een interview met Ruud van Nooijen 
is een ervaring van heen en weer 
geslingerd worden door ruimte en 
tijd. Zijn vele interesses kunnen we 
steeds maar even aantippen, want 
bij elk onderwerp komen verhalen 
en ervaringen los waarover hij dan 
met diepgang uitweidt. Maar omdat 
we primair in orgels geïnteresseerd 
zijn is dat toch steeds de spil waar 
het bij dit interview om draait.
Ruud, in 1947 geboren in Boxtel, 
groeide op in een muzikaal, katho-
liek gezin. Zijn moeder zong in het 
koor, bezocht veel concerten en ook 
zijn zus Loes deed veel aan muziek. 

Ruud van Nooijen is, met wat onderbrekingen vanwege 
zijn werk, sinds 1977 secretaris van de Stichting Kerk-
concerten Boxtel. Maar daarmee houdt het niet op. Om 
een paar van de vele activiteiten te noemen: hij was ook 
secretaris van de Stichting Cultuurgeschiedenis Boxtel-
Meierij Hendrik Verhees, actief bij de Heemkunde-kring, 
heeft invloed gehad op het behoud van allerlei cultureel 
erfgoed in zijn woonplaats Boxtel en wijde omtrek en 
is medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Vete-
ranen Boxtel. In 2013 werd hij voor al zijn verdiensten 
benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. 
Fotograferen, geluidsopnamen van concerten maken en 
het uitpluizen van de regionale geschiedenis zijn altijd 
zijn grote hobby’s geweest. 

12 13

en bleek tot Ruud’s verbazing zomaar 
te kunnen spelen, want thuis hadden 
ze geen piano…  

Het eerste orgel 
Ruuds eerste ervaring met het orgel 
was als zeven- of achtjarige toen hij 
na de trouwdienst van een sport-
trainer van zijn sportclub ODC in de 
erehaag opgesteld stond bij de uit-
gang van de Sint-Petruskerk in Box-
tel. Zijn eigen kerk ‘De Burcht’, een 
dependance van de Heilig-Hartkerk, 
had geen orgel en daarom had hij 
tot dan toe nooit orgelklanken ge-
hoord. Maar toen hij het naspel dat 
uit die kerk kwam hoorde, werd hij 
als het ware naar binnen gezogen. 
 Ruud: “We hadden allemaal een 
  kwartje gekregen om een ijsje 
  te halen, maar ik wilde eerst naar 
  binnen om te kijken. En wat ik 
  toen zag, wauw, wat is dat zeg… 
 Ik had zo’n orgel nog nooit gezien 
en dat grote instrument daarboven 
daar moest die muziek wel vandaan 
komen. Dat maakte toen zo’n indruk 
  op me. Dat zal ik nooit vergeten.” 

een werkend geweer dat echt met 
scherp kon schieten. Maar toen zijn 
vader daar achter kwam ging dat 
meteen achter slot en grendel. Een 
ander soort techniek trok ook zijn 
aandacht. Ruud: “Mijn toenmalige 
verloofde zong in een koor en bij 
een kerstconcert in 1967 zag ik 
iemand bezig in de zijbeuk. In de 
pauze ging ik kijken en daar was 
een man bezig om met een B&O 
stereobandrecorder het concert op 
te nemen. Hij zag mij wel kijken 
en vroeg of ik even wilde luisteren. 
Nou, toen dacht ik: dat wil ik ook 
gaan doen. En zo is het gegroeid…” 
In de loop der tijd leerde Ruud met 
welke apparatuur het allemaal goed 
werkte, speciale microfoons en –al 
in 1990- een DAT-recorder om digi-
taal op te nemen. Zo heeft hij heel 
wat muziek live opgenomen. Als 
voorbeeld noemt hij de Hohe Messe 
waarvan hij in 2002 op verzoek van 
Kees van Houten in de Cathrien van 
Eindhoven een opname maakte bij 
gelegenheid van de uitgave van 
diens boek over dat meesterwerk 
van Bach. Ruud, trots: “Kijk een 
orgelconcert kun je eenvoudig met 
twee microfoons opnemen, maar 
dat was met mengpaneel en twaalf 
microfoons. Die opname is vier keer 
integraal door de radio uitgezonden. 
Daar ben ik nog steeds berentrots 
op.” Hij maakte zo vele opnamen, 
ook voor bijvoorbeeld de concert-
zender, zoals bij de opening van het 
Muziekcentrum in de voormalige 
synagoge van ‘s-Hertogenbosch. 
“De eerste cd die van mijn opnamen 
gemaakt is, was in 1994. Ik had een 
opname gemaakt van een benefiet-
concert in de voormalige Maria 
Reginakerk. Die had de mooiste 
akoestiek van Boxtel. De wethouder 
die bij dat concert was wilde mijn 
opname graag op cd als relatiege-
schenk van de gemeente omdat er 
veel Boxtelse musici op te horen 
waren. En de andere helft van de 
oplage mocht worden gebruikt voor 
de actie die toen gevoerd werd voor 
de restauratie van het Protestante 
Kerkje”.
Zo pratend over de muziekopnamen 
kan Ruud het niet nalaten te begin-
nen over de geluidsapparatuur in 
zijn huiskamer. Trots wijst hij op zijn 
manshoge KEF-speakers die hij ooit 
te pakken kon krijgen en waar hij 
nog steeds zo tevreden over is. 

Kapitein in het leger
Ruud is zijn leven lang beroepsmi-
litair geweest. Eigenlijk wilde hij als 

jongen al bij de politie, zijn groot-
vader was veldwachter geweest, 
maar hij werd daarvoor afgekeurd 
vanwege een kleine oogafwijking. 
Bij defensie kon hij echter wel aan 
de slag in functies waarbij dat geen 
rol speelde. Zo gaf hij eerst zo’n 
tien jaar les bij het Opleidingscen-
trum Infanterie in Harderwijk. In die 
periode was hij tevens afdelings- en 
districtssecretaris van de militaire 
vakbond Sint-Martinus en mede-
oprichter en bestuurslid van een 
schietvereniging. Na een viertal 
parate jaren in de periode van de 
Koude Oorlog op de legerplaats 
Oirschot ging hij daarna over naar 
de militaire administratie in verschil-
lende functies, waaronder tien jaar 
bij de luchtmacht, onder andere op 
vliegbasis Volkel. In 1990 werd hij 
vanuit Den Haag gevraagd om voor 
de Defensie Accountantsdienst te 
gaan werken. “En ik ben ook nog 
een half jaar voor de VN uitgezonden 
naar Joegoslavië, daardoor de 
veteranenstatus gekregen en dat 
heeft weer tot gevolg gehad dat ik 
in 2010 hier in Boxtel medeoprichter 
en bestuurslid werd van de Stichting 
Veteranen Boxtel.” Tot slot volgde 
nog een periode van 7 jaar als 
herplaatsingsadviseur bij de Directie 
Personeel. Halverwege 2002 volgde 
FLO (functioneel leeftijdsontslag), 
doch de vrijkomende tijd werd al 
direct grotendeels ingevuld door 
allerlei zaken, veelal op cultureel en 
historisch terrein. 
Tijdens zijn hele militaire loopbaan 
heeft Ruud het voor elkaar gekregen 
om de lijntjes met Boxtel kort te 
houden en er te blijven wonen, 
ondanks zijn functies die hij in onder 
meer Harderwijk, Oirschot, Den 
Haag, Amsterdam, Volkel, Breda, 
Eindhoven en Vught uitoefende.

Stichting 
Kerkconcerten Boxtel
Ruud maakte al muziekopnamen 
tijdens zijn militaire dienstperiode. 
Al in Harderwijk nam hij het Harder-
wijks Mannenkoor onder leiding van 
Bart van Beinum (zoon van dirigent 
Eduard) op, waar ook enkele mili-
tairen in zongen. Ruud: “Eind 1976 
hoorde ik dat in Boxtel het Choir of 
Saint John’s College uit Cambridge 
zou optreden, georganiseerd door 
de Stichting Kerkconcerten. Nou 
dat wilde ik wel opnemen. Al bel-
lend kreeg ik eindelijk toestemming. 
Bij die gelegenheid kwam ik ook in 
contact met Kees van Houten die 
me begin 1977 vroeg om secretaris 

te worden. Er waren toen al, be-
halve de orgelconcerten in de Sint-
Petruskerk, ook al twee Brabantse 
orgelconcoursen door de stichting 
georganiseerd. 

Zijn van oorsprong 
calvinistische vader 
ging eens in Esch 
bij een bevriende 
muziekleraar 
thuis aan de 
piano zitten 

En laat dat eerste orgel nu 
 ook het schitterende Smits-
 orgel uit 1842 zijn waar hij 
 later heel wat mee van doen 
zou krijgen…

Techniek
In zijn jongensjaren ontwik-
kelde hij ook belangstelling 
   voor techniek. Zo maakte 
      hij aan de hand van 
        tekeningen in het Hand-
         boek Soldaat dat hij 
           in een oude kist van 
                 zijn vader had 
                    gevonden zelf 

O“Organiseren 

heeft altijd in 

mijn bloed gezeten” 
Organiseren heeft altijd in mijn 
bloed gezeten en mijn medebe-
stuursleden waren meer musici en 
die waren daar niet steeds mee 
bezig. Kijk... - Ruud zoekt even een 
map in zijn archief - hier heb ik nog 
de originele door mij ontworpen be-
oordelingsformulieren die tijdens de 
concoursen gebruikt werden. En de 
met de hand geschreven inschrijf-
formulieren van de deelnemers. Hier 
bijvoorbeeld die van Thed van den 
Aker, nog uit 1973, die twee maal 
het concours heeft gewonnen… Dat 
is toch prachtig. Moet je nooit weg-
gooien”.  Nu is Ruud van Nooijen 
dus al bijna meer dan veertig jaar 
secretaris bij de Stichting, organi-
seerde zo mede de twee-jaarlijkse 
Zuidnederlandse orgelconcoursen 
en zorgde dat al die jaren de vele 
orgelconcerten organisatorisch op 
rolletjes liepen. Toen in 2015 de 
Stichting 50 jaar bestond was er 
een feestelijk evenement waarbij 
het boekje ‘SKB, een halve eeuw 
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muziek in de Boxtelse kerken’, door 
Ruud zelf geschreven en ontworpen, 
uitgegeven werd. 

Heemkunde
In de Stichting Kerkconcerten kan 
Ruud zijn historische en culturele 
interesses kwijt. Ook dat zit hem 
in het bloed. Altijd al bezig ge-
weest met het behoud van cultureel 
erfgoed. “Als ergens historie aan 
vast zat kon je dat gewoon ruiken, 
dat interesseerde me gewoon”. Zo 
kwam hij ook in 1979 bij de Heem-
kundekring van Boxtel terecht, ook 
weer als secretaris. “Ik had toen al 
in mijn hoofd dat er meer respect 
voor oude gebouwen moest zijn. Als 
dat er geweest was had Boxtel toen 
al een’ tweede Heusden’ kunnen 
zijn”, zegt Ruud met nadruk. “Er is 
ontzettend veel gesloopt in Boxtel 
en ik heb toen geprobeerd om hier 
een monumentenzorg op poten te 
zetten, samen met twee architecten, 
maar wat een tegenwerking kregen 
wij… Later is daar wel de monumen-
tencommissie van de gemeente uit 
voortgekomen.” 
Ruud was in 1980 betrokken bij de 
‘Stichting Red De Toren’ die zich 
inzette om de prachtige toren van 
de Petruskerk te restaureren. Dat 
kostte twee miljoen gulden waarvan 
10% door de eigen gemeenschap 
moest worden opgebracht. Ruud: 
“Het is ons zelfs gelukt om meer 
dan die twee ton binnen te halen; 
dat had niemand verwacht. Ja, dat 
zijn nou leuke dingen om voor el-
kaar te krijgen!” 
De restauratie van het Smits-orgel 

ging overigens buiten de SKB om 
via een andere Stichting waar 
Ruud geen deel van uitmaakte. Wel 
maakte hij een serie foto’s van de 
restauratie en ging hij mee met een 
excursie naar de orgelbouwer Ver-
schueren, toen nog in Heythuyzen, 
die de restauratie ging doen.

Protestantse Kerkje
Op mijn vraag of hij ook betrok-
ken is geweest bij het nieuwe orgel 
van het Protestantse Kerkje vertelt 
Ruud: “Kort nadat het kerkje en het 
kerkhof gerestaureerd waren kwam 
het Olieman-orgel uit 1954 ter 
discussie. Maar dat opknappen was 
geld gooien in een bodemloze put. 
Toen heeft Evert van Gelder, voor-
zitter van het restauratiefonds van 
de kerk, het benodigde geld bij el-
kaar weten te krijgen. En Pels & Van 
Leeuwen wist van een passend orgel 
in de te sluiten Gereformeerde Kerk 
van Onnen in Groningen. Daar heeft 
men toen in 2012 voor gekozen en 
zelfs wat extra geld opgehaald om 
het uit te breiden en, in een andere 
kleur, op te knappen. Jacques van 
den Dool heeft daarbij geadviseerd 
en de Boxtelse organisten Kees 
van Houten en Jan Verhoeven erbij 
betrokken. Als je het resultaat nu 
ziet zou je niet denken dat het het-
zelfde instrument als uit Onnen is. 
Ik heb daar toen, op verzoek van de 
Protestantse gemeente, een fotose-
rie gemaakt van de afbraak van het 
oude en de opbouw van het nieuwe 
orgel. Ook maakte ik een opname 
van het orgel dat door Kees van 
Houten bespeeld werd tijdens het 

eerste concert na de ingebruikname. 
Zo ben ik zijdelings bij een hoop 
dingen betrokken.”

Boeken
Ruud vertelt meer over zijn passie 
voor fotografie. Hij is er trots opdat 
hij bij het uitgeven van een drietal 
onlangs gepubliceerde boeken van 
de Stichting Brabantse Boerderij 
gevraagd is om veel foto’s te leveren 
voor de illustraties. 

Het F.C.Smits-orgel uit 1842 
in de Sint-Petrusbasiliek  van Boxtel

 Foto: Ruud van Nooijen 

I“Ik hoop zo 

iets voor de 

gemeenschap 

te betekenen”

En hij is natuurlijk nauw betrokken
geweest bij oprichting van de Stich-
ting Cultuurgeschiedenis Boxtel-
Meierij ‘Hendrik Verhees’. Tijdens 
het bestaan van deze Stichting van 
2003 tot 2014 was hij secretaris en 
pr-man en nauw betrokken bij de 
realisatie van een tweetal Hendrik 
Verhees-projecten. Hij was mede-
kartrekker voor de tien deelprojecten 
die in het Hendrik Verhees-jaar 2013 
werden opgezet. Het tweede pro-
ject daarvan was het uitgeven van 
een uitgebreid boek over Hendrik 
Verhees, een ‘markant Boxtelaar’ 
die leefde van 1744 tot 1813. Ruud 
van Nooijen maakte er een boek van 
over Verhees’ leven en werk in de 
context van het tijdsbeeld. Zo is hij 
niet alleen fotograaf, maar heeft hij 
zich als amateurhistoricus ook tot 
auteur ontwikkeld.

Toekomst
En Ruud zit niet stil… Er blijven plan-
nen boven water komen waar ook 
Ruud zich voor in wil zetten. Thans 
is hij bezig met de voorbereidingen 
van het, voor de tweede maal, 
uitreiken van de Jonkers-van der 
Velden Cultuurprijs, wat in november 
zal plaatsvinden. 
Een paar jaar geleden was hij be-
trokken bij het opknappen van de 
beiaard van de Petrustoren, nadat 
daar de bliksem was ingeslagen. 
Ruud zegt: “Het zou toch mooi zijn 
als daar weer concerten op gegeven 
kunnen worden. En Tommy van 
Doorn, onze organist en adviseur 
van de SKB, volgt nu een studie 
voor beiaardier, dus…”

Ruud van Nooijen en muziek
“Mijn binding met muziek en het orgel: ja, orgel solo is natuurlijk 
het mooiste, maar bijvoorbeeld de orgelconcerten van Händel 
met orkest en de Orgelsymfonie van Saint-Saënt, maar vooral 
ook Bach. Maar ook niet klassiek zoals Rhapsody in Blue van 
Gershwin…, het is allemaal mooi. Zo’n orgel kan alles aan, van 
heel laag tot heel hoog, zoveel stemmen, dat is op zich al uniek. 
Zo heb ik heel veel respect voor het geniale van orgelbouwer 
Smits. Hoe die toen in staat was om dat instrument af te stemmen 
op de akoestiek van de kerk, in die tijd, met de middelen die ze 
toen hadden… Hier in Boxtel is dat fenomenaal. Dat merkte ik 
meteen toen ik luisterde naar de inspeling van het Smits-orgel 
dat sinds 1976 in de grote Pieterskerk van Oirschot staat, maar 
dat door Smits oorspronkelijk in 1846 voor de een stuk kleinere 
Sint-Pieterskerk van ‘s-Hertogenbosch gebouwd was. Die man 
was autodidact! Hoe die het voor elkaar kreeg een orgel te bouwen 
dat bij wijze van spreken de kerk vol kon spelen…, nog los van de 
klankkleuren en de mechaniek en zo, dat vind ik geniaal!” 

RRuud van Nooijen   



 

Dispositie
Bassus  C-c3

Holpijp  8 vt 
Prestant  4 vt 
Fluit (gedekt)  4 vt
Octaaf  2 vt 
Gemshoorn  2 vt
Quint  11/2 vt 
Super octaaf  1 vt 
Mixtuur 3 sterk  2/3 vt
Tertiaan  4/5 vt

Discant
Holpijp  8 vt 
Prestant I  8 vt
Prestant II (vanaf d1) 8 vt 
Octaaf (dubbel)  4 vt 
Quint  3 vt
Super octaaf  2 vt
Gemshoorn  2 vt
Quint nasaal  11/2 vt
Mixtuur 3 sterk  2 vt
Sexquialter  11/2-4/5 vt

Bas/Discantdeling op cis1

Temperatuur Werckmeister 
(ca. 1700)

Voorjaars excursie
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Op zaterdag 26 mei staat de voorjaarsexcursie o.a. in 
het teken van de orgelmaker Jacobus Zeemans. Daar-
toe bezoeken wij zijn twee beroemde orgels in Etten-Leur 
- in de Van Gogh Kerk en het Trouwkerkje - en sluiten 
wij de excursie af in de Grote Kerk in Breda. Dat orgel 
heeft in zijn ‘wortels’ ook sporen van Zeemans’ werk. 
In Etten-Leur bezoeken we ook het Vermeulen-orgel in 
de Sint-Petruskerk, vlakbij het Trouwkerkje. Organist 
die ochtend is Rob Nederlof. 
In de middag starten we in Breda in de Sacraments-
kerk, waar zich een prachtig drieklaviers Flentrop-orgel 
bevindt. Jelena Bazova, titularis van deze kerk, zal ons 
haar orgel presenteren. Aart Bergwerff sluit in de na-
middag op ‘zijn’ vierklaviers Flentrop-orgel in de Grote 
Kerk te Breda de excursie af.
Deelnemers aan de excursie ontvangen het vorig jaar 
verschenen boekje ‘Sieur Jacobus Zeemans’ (auteur 
Frans Jespers) met de daarin opgenomen cd waarop 
Rob Nederlof de beide Zeemans-orgels bespeelt. Tevens 
ontvangen de deelnemers de nieuw opgenomen cd met 
een portret van het orgel in de Sacramentskerk, gespeeld 
door Jelena Bazova.

Zaterdag 26 mei 

16 17

2
Tijdschema van de excursie
Vanaf 9.30 uur Van Gogh Kerk, Etten-Leur (info zie blz.18) 
 Welkom in de Van Gogh Kerk, inchecken, programmaboekjes.
10.00 uur Toelichting op het Zeemans-orgel door Michel Gottmer.
 Aansluitend orgelbespeling door Rob Nederlof.
11.15 uur Trouwkerkje, Etten-Leur 
 toelichting op het Zeemans-orgel door Michel Gottmer.
 Aansluitend orgelbespeling door Rob Nederlof.
 Uitreiking boekje met cd: ‘Sieur Jacobus Zeemans’
12.15 uur Sint-Petruskerk, Etten-Leur 
 Toelichting op het Vermeulen-orgel door Michel Gottmer.
 Aansluitend orgelbespeling door Rob Nederlof.
14.30 uur Sacramentskerk, Breda
 Toelichting op het Flentrop-orgel door Jelena Bazova.
 Orgelbespeling door Jelena Bazova.
 Uitreiking portret-cd van het Flentrop-orgel van de Sacramentskerk.
16.00 uur Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk, Breda
 Toelichting op het Flentrop-orgel en aansluitend 
 slotconcert door Aart Bergwerff.

De bijdrage aan deze excursie bedraagt € 20,- per per-
soon, te voldoen bij de aanvang van de excursie in de 
Van Gogh Kerk. Deelnemers ontvangen een programma-
boekje, het boekje met cd ‘Sieur Jacobus Zeemans’ en 
de eerste cd uit de nieuwe serie ‘Noord-Brabantse Orgels’ 
van het Flentrop-orgel van de Sacramentskerk.

Het Trouwkerkje, nu in gebruik als gemeentelijke 
trouwzaal, is van oorsprong het Nederlands Her-
vormde Kerkje van Leur en deed als zodanig dienst 
tot 1965. In 1998 is het pand grondig gerestau-
reerd. In het torentje bevindt zich een carillon.
In het sfeervolle interieur van dit kerkje uit 1614 
zijn nog aanwezig een eiken preekstoel met lijst-
panelen, een doophek en koperen lezenaar uit ca. 
1650, drie beschilderde tekstborden met vleugel-
stukken en frontons, beschilderd met schepen 
en landschappen en met als tekst respectievelijk 
de Tien Geboden (1616), de Geloofsbelijdenis 
(1643) en het Onze Vader (1648).

Het Jacobus Zeemans-orgel
Het orgel in het Trouwkerkje is in 1717 ge-
bouwd door Jacobus Zeemans met mede-
werking van de beeldsnijder Gerrit van der 
Block. In de fraaie prachtig bewerkte eiken 
kas (die oorspronkelijk ook luiken had) werd 
visueel een hoofdwerk en onderpositief ge-
realiseerd. Ook bij dit orgel paste Zeemans 
contra-toetsen toe: G, A en B. In de loop 
der eeuwen zijn geringe wijzigingen aan-
gebracht. Midden 18e eeuw werden door 
Dulcken en Gibout uit Antwerpen de balgen 
vernieuwd, terwijl zij ook de stemming wij-
zigden. In 1806 kreeg het orgel een nieuw 
klavier, terwijl in 1886 een nieuwe maga-
zijnbalg werd geplaatst. Waar in 1899 enig 
pijpwerk werd gewijzigd, en in 1948 een 
restauratie werd uitgevoerd door Spiering, 
bleef gelukkig veel materiaal van Zeemans 
in gave staat bewaard.
In 1971 werd onder advies van Klaas Bolt 
een grondige restauratie uitgevoerd door 
Flentrop Orgelbouw. Uit de oude lades en 
het vele overgebleven Zeemans-pijpwerk 
kon de oorspronkelijke dispositie worden 
afgeleid.  Nieuwe lades werden gemaakt als 
kopie van de oude lades. De oude oorspron-
kelijke lades zijn nog in de kerk aanwezig.
De oorspronkelijke windvoorziening, be-
staande uit twee diagonaal-balgen in de 
onderkas, werd gereconstrueerd. Het orgel 
is gestemd in een temperatuur van Werck-
meister (ca. 1700). Het gerestaureerde or-
gel werd in februari 1973 weer in gebruik 
genomen.
Het orgel is uniek van constructie en de 
klank van de oude pijpen is van een zeld-
zame schoonheid. Het behoort hierdoor tot 
een van de meest belangrijke orgels van 
ons land.

Het Zeemans-orgel    
 in ‘het Trouwkerkje’ 
  te Etten-Leur



Hoofdwerk (C-c³)
Prestant  4 vt

(front 1994, binnenpijpen 
grotendeels 1815) 

Prestant D  8 vt
(grotendeels 1815) 

Holpijp B/D (1815) 8 vt 
Cornet D 4 st 

(3 rijen 1699, 1 rij divers 
historisch materiaal) 

Fluit (grotendeels 1815)  4 vt 
Nasard B/D (1994)  3 vt
Octaaf  2 vt 

(grotendeels 1815 
en het overig deel uit 1699) 
Mixtuur (1994)  3 st
Vox Humana B/D  8 vt

(1994) 
Bourdon (1994)  16 vt

Pedaal (C-c1)
Aangehangen

Dispositie

1Het Zeemans-orgel
 in de Van Gogh Kerk 
  te Etten-Leur

De Van Gogh Kerk is een voormalig 
Nederlands Hervormde Kerk. Het gebouw 
dateert uit de 13e eeuw als overgebleven 
gedeelte (het middenkoor) van een ver-
der verdwenen 16e eeuwse hallenkerk. 
De toren dateert uit 1771. Hierin bevindt 
zich een beiaard. De vader van Vincent 
van Gogh was hier vanaf 1875 zeven jaar 
predikant. Vincent woonde en werkte in 
1881 in Etten-Leur. De kerk is sinds 1986 
in gebruik als Raadszaal van de gemeente 
Etten-Leur. Eind 2014 is de naam gewij-
zigd in Van Goghkerk. 

Jacobus Zeemans-orgel
Het orgel in de Van Gogh Kerk was 
oorspronkelijk gebouwd in 1685 door 
Jacobus Zeemans, organist en orgel-
maker te Breda, en werd in 1699 van-
uit Roosendaal overgeplaatst naar de 
toenmalige Herv. Kerk van Etten. Het 
orgel kreeg toen zijn rijk uitgevoer-
de kas met zware kappen en met 
grote piëdestal met wapen boven 
de middentoren. Ook werd toen een 
schijnrugwerk toegevoegd. De oor-
spronkelijke klavieromvang had vier 
contratonen: G-A-Bes-B-CDEFGA-c³. 
Waar de situatie van het orgel ver-
slechterd was, werd in 1774 door 
Johannes Baars de windlade met de 
gehele technische aanleg inclusief 
klaviatuur vernieuwd. Nadat het orgel 
in 1795 was leeggeplunderd door 
Franse soldaten voerde J.C. Schmidt 
in 1815 herstelwerkzaamheden uit 
waarbij hij dus veel nieuw pijpwerk 
op de bestaande lade moest plaatsen.
In 1933 werd het orgel door G. van 
Leeuwen gepneumatiseerd terwijl te-
vens een dispositiewijziging plaats-
vond. Nadat de kerk in 1977 aan de 
eredienst werd onttrokken is deze 
sinds 1977 in gebruik als raadszaal 
van de Gemeente Etten-Leur. Op basis 
van een restauratieplan uit 1977 van 
Klaas Bolt met een terugkeer naar 
de situatie van 1774 werd het orgel 
gerestaureerd/gereconstrueerd door 
orgelmaker Henk van Eeken onder 
advies van Hans van Nieuwkoop.  
Daarbij werd ook de indrukwekken-
de orgelkas gerestaureerd en kreeg 
het zijn rode kleur, waarbij bladgoud 
het orgel fraaie accenten geeft. De 
ingebruikname was op 15 septem-
ber 1994 waarbij adviseur Hans van 
Nieuwkoop het orgel bespeelde. 
Van het pijpwerk van Zeemans res-
teert nog de Cornet en een aantal 
pijpen van de fluit.

Voorjaars excursie
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Manuaal I (C-g³)
Bourdon  16 vt 
Prestant  8 vt 
Fluit Harmoniek  8 vt 
Holpijp  8 vt 
Octaaf  4 vt 
Octaaf  2 vt 
Mixtuur  3 st
Trompet  8 vt

Manuaal II  (Zwelwerk)
Gamba  8 vt 
Roerfluit  8 vt 
Aeoline   8 vt 
Prestant  4 vt 
Fluit  4 vt 
Quint  2 2/3 vt
Spitsfluit  2 vt 
Flageolet  1 vt 
Basson Hobo  8 vt 
Tremulant

Pedaal (C-f1)
Subbas  16 vt
Octaaf  8 vt

Koppelingen: 
Manuaal I - Manuaal II  
Pedaal - Manuaal I 
Pedaal - Manuaal II
Pedaal - Manuaal II 4 vt

1 vrije combinatie.  
4 vaste combinaties 
(p - mf - f - tutti). 
Automatische 
pedaalomschakeling.  
Tongwerken af. 

Dispositie

Het Vermeulen-orgel
 in de Sint-Petruskerk
  te Etten-Leur  

19

De Sint-Petruskerk in Etten-Leur is 
een neogotische kruisbasiliek met twee 
kerktorens met achtzijdige spitsen en 
een driebeukig schip. Het koor heeft 
een vijfzijdige sluiting, twee zijkapellen 
en een sacristie. De kerk werd in 1889 
gebouwd in het toenmalige Leur naar een 
ontwerp van architect P.J. van Genk en in 
dat jaar ook ingewijd. 

Het P.J.Vermeulen-orgel
In deze kerk bouwde de orgelmaker 
P.J. Vermeulen in 1912 een nieuw 
pneumatisch kegelladen-orgel. 
Na eerdere wijzigingen in 1950 werd 
het orgel in 1982 door de Gebrs. 
Vermeulen in het priesterkoor ge-
plaatst. Het kreeg toen een elektro-
pneumatische tractuur. De zwelkast 
werd verwijderd en het tweede kla-
vier functioneert sindsdien als ne-
venwerk. Het is een mooi klinkend 
romantisch instrument.
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De kerk, pronkstuk van de Brabantse gotiek.
De basis voor de huidige kerk is het koor, waarvan 
de bouw in 1410 startte. De bouw van het schip, de 
zijbeuken en het transept werd in 1468 voltooid.  
De prachtige 97 meter hoge toren werd gebouwd 
van 1468 tot 1509, nadat in 1457 de eerdere toren 
instortte. De zijkapellen dateren uit de jaren 1520 
tot 1525, terwijl de kooromgang gebouwd werd in 
de jaren 1526 tot 1536. De kerk in haar huidige 
omvang was in 1547 voltooid. De bekroning van de 
toren brandde af in 1694, waarna de huidige spits 
in 1702 haar voltooiing vond. De laatste grote res-
tauratie van de kerk was in de jaren 1993 tot 1998.
De Prinsenkapel, gebouwd in opdracht van graaf 
Hendrik III van Nassau-Breda, was bedoeld als 
familiekapel. Hier is ook het praalgraf van Engel-
brecht II van Nassau en er werden zeventien leden 
van de familie van Nassau begraven. Toen bij het 
overlijden van Willem van Oranje Breda nog over-
heerst werd door de Spanjaarden, werd hij bijgezet 
in de grafkelder in de Nieuwe Kerk in Delft. Daarna 
werd dit de Koninklijke grafkelder.
De kerk heeft o.a. bijzondere grafmonumenten, 
muur- en gewelfschilderingen en een triptiek uit het 
atelier van Jan van Scorel. 
Sinds 1637 is de Grote Kerk een protestantse kerk. 
Met nog 12 andere kerken behoort de Grote Kerk 
van Breda tot het Grootste Museum van Nederland, 
een initiatief van het Museum Catharijneconvent te 
Utrecht.
 
Het Flentrop-orgel
Het hoofdorgel van de Grote Kerk dateert in 
zijn huidige vorm van 1969 en werd gebouwd 
door D.A. Flentrop. Oorspronkelijk werd in 
1534 door Hans Graurock uit Emmerik een or-
gel voor deze kerk gebouwd, waarna er door 
diverse orgelmakers, zoals Albert Kiespenning 
en Johan Rijmsmit, aan dit orgel gewerkt werd. 
Jacobus Zeemans verplaatste het orgel in 
1714 naar de torenwand. Hij breidde het orgel 
uit, wijzigde het en vervaardigde een nieuwe 
hoofdwerkkas. Een herbouw vond plaats in 
1790 door Johannes Schot en Antoni Chris-
tianen waarbij o.a. nieuwe windladen werden 
gemaakt. J.J. van den Bijlaardt wijzigde het 
orgel in 1893. In 1936 werd het orgel vanwege 
de kerkrestauratie opgesteld in het koor.
Bij de herbouw in 1969 door Flentrop werd 
gebruikgemaakt van de nog aanwezige mate-
rialen van voor 1893. De oude kas van het 
Rugpositief met zijn luiken diende als uit-
gangspunt voor het nieuwe ontwerp van de 
hoofdkas door architect Dio de Rover. Het 
orgel kreeg vier manualen. Op advies van 
organist Jaap Hillen werd het binnenwerk 
inclusief lade van een uit ca. 1760 daterend 
orgeltje nu als Borstwerk geplaatst. De laden 
van het Rugpositief en het Bovenwerk date-
ren uit 1790. Die van Hoofdwerk en Pedaal 
zijn nieuw. Van het pijpwerk dateert een deel 
van Van Covelens (eerste helft 16e eeuw) 
geplaatst op het Hoofdwerk, terwijl ook veel 
pijpwerk uit de 17e en 18e eeuw dateert. De 

Dispositie
Hoofdwerk (C-g3)
Prestant  16 vt
Prestant  8 vt
Roerfluit  8 vt
Octaaf  4 vt
Quintadeen  4 vt
Quint  3 vt
Octaaf  2 vt
Mixtuur  4-5 st
Scherp  3-4 st
Cornet  5 st
Trompet  16 vt
Trompet  8 vt 
Rugwerk
Prestant  8 vt
Holpijp  8 vt
Octaaf 4 vt
Fluit  4 vt
Octaaf  2 vt
Quint  1 

1/3 vt
Mixtuur  4 st
Sexquialter  2 st
Dulciaan  8 vt
Tremulant 

Bovenwerk
Gedekt  16 vt
Prestant  8 vt
Holpijp  8 vt
Viola  8 vt
Octaaf  4 vt
Open fluit  4 vt
Nasard  3 vt
Fluit  2 vt
Terts  1 

3/5 vt
Flageolet  1 vt
Mixtuur  4 st
Schalmei  8 vt
Hobo  8 vt 

Borstwerk (zonder fis3)
Gedekt  8 vt
Quintadeen  8 vt
Prestant  4 vt
Roerfluit  4 vt
Gemshoorn  2 vt
Quint  1 

1/3 vt
Cornet  5 st
Vox Humana  8 vt B/D
Tremulant 
Klokkenspel (24 tonen) 
Cimbelstern

Pedaal (C-f1)
Prestant  16 vt
Subbas  16 vt
Octaaf  8 vt
Gedekt  8 vt
Roerquint  6 vt
Octaaf  4 vt
Nachthoorn  2+1 vt
Mixtuur  5 st
Bazuin  16 vt
Trompet  8 vt 
Klaroen  4 vt

Koppelingen: 
Pedaal - Rugwerk
Pedaal - Hoofdwerk
Pedaal - Bovenwerk
Hoofdwerk - Rugwerk
Hoofdwerk - Bovenwerk
Hoofdwerk - Borstwerk
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Kerk en Muziekinstituut
De kerk is tussen 1926 en 1928 gebouwd naar 
een ontwerp van J. van Dongen. Het blokvormige 
gebouw is opgetrokken in een stijl die Expressio-
nistische elementen van de Amsterdamse School 
combineert met de Romaanse bouwkunst. Het 
kerkgebouw heeft een weerbarstig, haast burcht-
achtig massief karakter dat in de kerkelijke ar-
chitectuur van die tijd een tamelijk uitzonderlijk 
fenomeen vormt. Het interieur bestaat uit een 
zeer ruime en rijzige middenruimte die is afge-
dekt met een zeer bijzonder, in beton uitgevoerd 
kruisgraatgewelf.
Opvallend onderdeel van het interieur is een aan-
tal kunstobjecten, zoals een beschilderde schei-
dingswand tussen het priesterkoor en het schip 
en de kruiswegstatie in mozaïek uitgevoerd in de 
omgang van de kerk. De architect heeft een aan-
tal prachtige bidstoelen, kleine meubeltjes en de 
kerkbanken in Art Decostijl ontworpen. Het kerk-
gebouw is, behalve voor de eredienst, tegenwoordig 
ook als concertzaal in gebruik.

Het Flentrop-orgel
Hoe een ‘Roomse kerk’ een ‘protestants 
orgel’ kreeg. Dat was 60 jaar geleden ‘not 
done’. Maar dat lukte Louis Toebosch, oud-
dirigent van het Sacramentskoor, organist 

Het Flentrop-orgel
 in de Sacramentskerk 
  van Breda

Dispositie
Hoofdwerk (C-g3)
Prestant  8 vt
Gemshoorn  8 vt
Roerfluit  8 vt
Octaaf  4 vt
Fluit  4 vt
Octaaf  2 vt
Terts  1 

3/5 vt
Ruispijp  2 st
Mixtuur  4-5 st
Trompet  8 vt
Kromhoorn  16 vt 
Borstwerk
Holpijp  8 vt
Prestant 4 vt
Quintadeen 4 vt
Gemshoorn 2 vt
Quint 1 

1/3 vt
Cymbel  2-3 vt
Schalmei  8 vt
Tremulant 

Rugwerk
Gedekt  8 vt
Prestant 4 vt
Roerfluit 4 vt
Octaaf 2 vt
Sesquialter  2 st
Scherp  3-4 st
Dulciaan  8 vt
Tremulant

Pedaal (C-f1)
Bourdon  16 vt
Prestant  8 vt
Gedekt  8 vt
Woudfluit  4 vt
Mixtuur  6 st
Fagot  16 vt
Trompet  8 vt
Trompet  4 vt
Cornet  2 vt

Koppelingen: 
Hoofdwerk - Rugwerk 
Hoofdwerk - Borstwerk 
Pedaal - Rugwerk
Pedaal - Hoofdwerk
Pedaal - Borstwerk

Het Flentrop-orgel 
 in de Grote of Onze-Lieve-  
  Vrouwekerk van Breda

en componist, wel. Hij wilde de kwaliteit van 
een (protestants) Flentrop-orgel.
Officieel was dit feitelijk verboden: de ka-
tholieke kerken hadden hun ‘eigen’ orgel-
bouwers. Dat de definitieve keuze voor een 
Flentrop-orgel zijn beslag kon vinden, was 
het resultaat van een slimme manoeuvre 
van Louis Toebosch. Er werd aan een katho-
liek orgelbouwer, Gebr. Vermeulen in Weert, 
de opdracht gegeven om de kast, het uit-
wendige gedeelte te maken, terwijl Flentrop 
belast werd met de vervaardiging van het 
binnenwerk en het klinkend gedeelte. Dat 
leverde dus het eerste oecumenische orgel 
op. Het gevolg was wél dat het orgel in de 
Sacramentskerk een ‘historisch’ instrument 
is geworden, omdat daarmee voor het eerst 
in katholieke kerken de toen nieuwe inzich-
ten met betrekking tot de orgelbouw klin-
kend werden gemaakt.
Daarnà is overigens in de katholieke orgel-
bouw de ommezwaai ook gekomen, maar 
het orgel in de Sacramentskerk stond daar 
al als stralend voorbeeld. Het heeft nog wel 
tot 1980 geduurd voordat er op het orgel 
een plaatje kwam, waarop vermeld staat 
dat het instrument door Flentrop was ge-
bouwd! 
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Schalmei 8 vt van het Bovenwerk is van 
J.B. le Picard (ca. 1750), de Hobo 8 vt 
van het Bovenwerk van Ch. Anneessens 
(1883).
In 1983 verrichtte Flentrop o.a. een her-
intonatie van de tongwerken. Na door 
een inbreker aangerichte schade aan het 
orgel werd in 1990/2000 door Jan van 
den Heuvel hersteld, waarbij tevens een 
nieuwe Vox Humana het slechte oude 
exemplaar op het Borstwerk verving. 
Het hoofdorgel heeft de kleuren van het 
huis Nassau: blauw en goud. 
In het koor van de kerk bevindt zich een 
prachtig spiegelkabinet-orgel gebouwd in 
1778 door J.S. Strümphler.
In 2012 werd Aart Bergwerff benoemd tot 
organist van de orgels in de Grote Kerk 
in Breda.
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8Han Keur

 en zijn Bossche orgelboek
Han Keur (1940) kwam in zijn 
geboortedorp Scherpenisse al vroeg 
met muziek in aanraking. Zijn vader 
was koordirigent en zijn grootvader 
had een harmonium, waarop een 
inwonende oom heel mooi kon spe-
len. Daar mocht hij als kind soms 
ook wat op spelen. Later kwam er 
thuis een harmonium, die met de 
groenteboer was geruild tegen de 
accordeon van Han’s oudere broer.  
Han leerde zichzelf psalmen spe-
len en later het notenschrift. Zo 
begeleidde hij op harmonium als 
autodidact van circa 1963 tot 1969 
kerkdiensten bij de Gereformeerde 
Gemeente in Breda.

 
Intussen was hij in 1960 afgestu-
deerd in weg- en waterbouwkunde. 
Han begon in Goes als opzichter bij 
het toen geheten waterschap ‘De 
Breede Watering bewesten Yerseke’, 
bij de afdeling Nieuwe Werken: 
dijkverhogingen langs de Wester-
schelde in het kader van de Del-
tawet. In 1965 verhuisde hij naar 
Breda en ging werken bij Rijkswa-
terstaat in ’s-Hertogenbosch waar 
hij verder is gebleven. Daar werkte 
hij aan vele Brabantse projecten 
als civiel technicus in de water-, 
wegen- en betonbouw, eerst in 
het veld en later vanuit kantoor 
om grote projecten te plannen en 
begeleiden. De laatste jaren was hij 
verantwoordelijk voor de uitvoering 
van de kunstwerken bij de aanleg 
van de HSL in Brabant-Zuid. Nu, 
na zestien jaar VUT en pensioen 
zegt hij: “Het was een drukke maar 
boeiende werkkring”.

De eerste muzieklessen kreeg  Han 
in 1966 aan de Stedelijke Muziek-
school te Breda van zijn orgelleraar 
H. van de Boom uit Rotterdam op 
een tweeklaviers Verschueren-
unitorgel. Hij herinnert zich nog 
dat bij de eerste les meteen een 
stukje moest worden voorgespeeld. 
Daarna zei meneer van de Boom 
volgens Han: “Dat is niet onaardig, 
wie heeft je dat geleerd?” Toen Han 
zei dat hij dat zichzelf  had geleerd 
kreeg hij meteen de opmerking: 
“Da’s goed, maar… we gaan wel 
helemaal opnieuw beginnen want je 
moet veel afleren”.
 

Na een jaar werd de toen even 
oude 28-jarige Daan Manneke zijn 
nieuwe orgelleraar. Die zou hem 
vier jaar lang op de muziekschool 
lesgeven tot aan zijn verhuizing 
naar ’s-Hertogenbosch in 1972. 
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Civiel technicus

Met Daan bouwde Han een vriend-
schappelijke band op. Han: “Ja, die 
Daan was een persoonlijkheid. Bij 
hem leerde ik orgelliteratuur spe-
len: Bach, Franck, maar ook Hen-
drik Andriessen, Albert de Klerk en 
Olivier Messiaen en van Manneke 
zelf zoals ‘Patronen’, hèt stuk toen. 
Hij was toen een beginnend compo-
nist en nu een gevierd man! Ik heb 
zijn eerste 45-toerenplaatje op het 
– in 1972 geheel verbrande - Del 
Haye-orgel van de Gertrudiskerk 
in Bergen op Zoom altijd bewaard. 
Daan vond het belangrijk dat je zelf 
ging nadenken over en luisteren 
naar wat je speelde. Kritisch zijn op 
jezelf, in de maat spelen. En, hoe 
zou je dit of dat stuk spelen en re-
gistreren. Ja, Daan was een veelei-
sende leraar. Die kritische instelling 
op wat en hoe je iets speelt heb ik 
tot op de dag van vandaag nog.”

In 1975 bouwde Han thuis zijn 
eigen positief met drie gedeelde 
stemmen en aangehangen pedaal, 
een bouwpakket van Flentrop Or-
gelbouw. Op dit instrument kon hij 
in zijn vrije uren studeren en zijn 
orgelspel bijhouden. Drukke werk-
zaamheden en daarnaast kerkelijke 
en maatschappelijke activiteiten 
verhinderden al die tijd dat hij in 
het openbaar orgel speelde. Pas 
halverwege de negentiger jaren 
vond hij de tijd om in de Bethelge-
meente te ’s-Hertogenbosch een 
organiste te vervangen. Tot op de 
dag van vandaag is Han daar orga-
nist op het Blank-balustradeorgel. 
Dat hij naast technicus en orga-
nist ook schrijver is blijkt uit zijn 
boekje over het kerkgebouw van 
de Bethelgemeente dat hij in 2006 
in eigen beheer uitgaf. Deze zeer 
diepgaande ‘kroniek’ was mede 
aanleiding tot het samenstellen van 
een boek over alle andere Bossche 
kerken en orgels.

In 1972 was Han met Wil getrouwd 
en waren ze in ’s-Hertogenbosch 
gaan wonen. Daar raakte hij in de 
loop der tijd steeds meer geïnteres-
seerd in de kerken van de stad en 
in de vaak prachtige orgels die daar 
stonden. Hij woonde er orgelcon-
certen bij en ging zich verdiepen in 
orgels, landelijk maar met name in 
‘s-Hertogenbosch. Zo ontstond het 
idee om daar een publicatie over te 
maken. Misschien zelfs wel met cd’s 
erbij waar alle orgels op te horen 
zouden zijn. Ook dacht Han aan de 
vorm van een compacte stadsgids 
die je bij een wandeling door de 

werkte hij het idee steeds verder 
uit door alle informatie te comple-
teren. Maar toen de ‘Kring Vrienden 
van ’s-Hertogenbosch’, waarvan hij 
inmiddels lid was geworden, hem 
in 2016 aanbood om het als een 
publicatie van de Kring* te laten 
verschijnen greep hij die kans met 
beide handen aan. Met hulp van 
andere leden die hun specifieke 
kennis van kerkgebouwen in de 
stad inbrachten, stelde hij zo de in 
2017 verschenen publicatie ‘Kerken 
en kapellen in de stad ’s-Hertogen-
bosch en hun orgels’ samen. In dit 
179 pagina’s dikke boek zijn 43 
locaties opgenomen, vooral kerken, 
enkele kapellen en andere plaatsen 
waar orgels staan of stonden. Ook 
kerken en kapellen die herbestemd 
of inmiddels gesloopt zijn, passeren 
de revue. De behandelde orgels 
variëren van het immense vorig 
jaar 400 jaar oude monumentale 
Hocque-Heyneman-Flentrop-orgel 
tot een onbeduidend elektronisch 
orgel bij de Paters Kapucijnen. 
Juist deze opzet om alle orgels in 
hun locatie te documenteren werd 
gewaardeerd toen het eerste exem-
plaar in november vorig jaar in de 
oude raadzaal van het stadhuis 
werd aangeboden aan wethouder 
Van Olden van cultuur in aanwezig-
heid van een dertigtal genodigden. 
De wethouder gaf in zijn dankwoord 
aan dat dit boek bijdraagt aan de 
bewustwording van het belang van 
het behouden van erfgoed zoals 
kerkgebouwen met de daarin aan-
wezige vaak hoogwaardige instru-
menten, zeker in het kader van de 
vele kerksluitingen en herbestem-
mingsplannen die daarmee samen-
hangen.

*De Kring Vrienden van 
’s-Hertogenbosch probeert via de 
werkgroep ‘Kerken en Kloosters’ 
te bevorderen dat het cultureel 
erfgoed van de stad in stand blijft. 
Bij de vele kerksluitingen in de stad 
een hele opgave.

Het boek is verkrijgbaar in de 
winkel van het Kringhuis aan de 
Parade 12 te ‘s-Hertogenbosch. 
Het kan ook per post worden 
besteld. Na overmaking van 
€ 25,75 op rekening 
NL61 INGB 0001 4109 51 
t.n.v. J. J. Keur (met vermelding 
van het postadres!) wordt het 
toegezonden.

stad in je zak kan steken 
om af en toe even iets 
te lezen over een kerk 
en het orgel. Vanaf 2014 

Muzieklessen

Daan Manneke

Bethelgemeente

Het Bossche orgelboek

Han Keur is organist bij de Bethel-
  gemeente in ‘s-Hertogenbosch.
     Hij schreef een boek over alle 
         Bossche gebouwen waar een                   
             orgel in staat of stond, meest
                kerken en kapellen. Het 
                    werd uitgegeven door
                        de Kring Vrienden van
                           ‘s-Hertogenbosch.



I

24 25

Begin dit jaar spraken Ad van Sleuwen, Henk 
Kooiker en Wim van der Ros op het bisschop-
pelijk  bureau in Breda met Ben Hartmann, de 
secretaris-generaal van het bisdom, en met de 
voorzitter van de herbestemmingscommissie, 
diaken Egbert Bornhijm. Het gesprek ging over 
de kwaliteit van de kerkmuziek, het gebruik 
van het orgel in de liturgie en van het orgel 
als cultureel instrument, ook in relatie tot ko-
mende kerksluitingen. 
Benadrukt werd dat kerkmuziek heel belangrijk 
is als volwaardig deel van de liturgie, en dat 
daarom ook de kwaliteit van de kerkmusicus in 
de parochie een belangrijk item is.  

25

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

advertentie

‘In iedere parochie of samenwerkingsverband zou 
minimaal één beroepsmusicus aangesteld moeten 
zijn en gehandhaafd blijven. Maar ook de kennis en 
de achtergrond van de vrijwilliger in de kerkmuziek 
is essentieel. Sinds Vaticaan II vervult het orgel 
dan ook een belangrijke rol, voor de koorzang en 
voor de volkszang. Vieringen hebben meerwaarde 

als de liturgie met passende muziek 
goed wordt ingevuld vanuit de voor-
gangers en de kerkmusicus. En er 
wordt ook door de gemeente hoge 
eisen aan hen gesteld.’ De terugloop 
in de kerkgang veroorzaakt helaas 
ook een soort ‘verloren generatie’ 
voor de vieringen, de kerkmuziek 
en het orgel, zoals Ad van Sleu-
wen aangaf. Daarom wil het bisdom 
graag meewerken aan projecten zo-
als wij die als Brabantse Orgelfede-
ratie invullen waarin wij proberen de 
jeugd op een speelse manier kennis 
te laten maken met het orgel. Dat 
daarbij het DOE-orgel een belang-
rijke rol kan spelen, wordt door het 
bisdom onderschreven. Graag wil 
men in het bisdomblad aandacht 
besteden aan b.v. het jaarlijkse 
kinderproject van Oosterhout. Ten 
aanzien van het gebruik van de kerk 
voor ook niet kerkelijk gebonden 
muziek bij o.a. orgelconcerten geeft 
de heer Hartmann nadrukkelijk aan 
dat de kerk een sacrale plaats blijft 
voor de liturgie maar ook een open-
bare en gebedsruimte is. ‘We besef-
fen heel goed dat onze kerken ook 
belangrijke gemeenschapsruimtes 
zijn waar ook plaats moet zijn voor 
b.v. orgelconcerten. Wij zijn aan het 
nadenken hoe om te gaan met de 
invulling van ook het ‘profane’ deel 
bij het gebruik van kerken.’
Henk Kooiker gaf een toelichting op 
de orgelstatusrapportages die wij 
als federatie voor parochies kunnen 
uitvoeren. Vanuit het bisdom wil 
men dit – uiteraard los van de or-
geladviezen die via de K.K.O.R wor-
den gegeven – graag meenemen in 
de communicatie met de parochies. 
Het probleem van kerksluitingen en 
het ‘overcompleet’ worden van be-
langrijke en waardevolle orgels is bij 
het bisdom herkenbaar. ‘Oplossin-
gen van overplaatsingen zijn beslist 
niet altijd voorhanden en het voor-
alsnog laten staan van die orgels 
verdient dan de voorkeur. Maar wij 
willen wel graag onze inventarisatie 
van orgels met jullie delen.’ Dat we 
daar graag met elkaar invulling aan 
geven is logisch. 

Hoe verder?
Een vervolggesprek over kerkmu-
ziek met de diocesane functionaris 
kerkmuziek en koren Jan Schuur-
mans wordt afsluitend gemaakt. 
Volgend jaar meer hierover.

In gesprek bij 
 het bisdom Breda
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Al meer dan 50 jaar is orgel- en klavecimbel-
bouwer Klop in Garderen gespecialiseerd in de 
bouw van instrumenten naar historische voor-
beelden. Voor wat betreft de bouw van orgels 
leggen zij zich toe op instrumenten met alleen 
houten pijpwerk. Hier in Brabant is het door 
Klop gebouwde orgel in de Sint-Caeciliakerk 
in Berkel-Enschot (gebouwd in 1992/1993) 
velen bekend. Ook in diverse Brabantse kerken 
bevindt zich een kistorgel van Klop voor met 
name de koorbegeleiding (o.a. in de Sint-Lam-
bertuskerk in Helmond, de Sint-Catharinakerk 
in Eindhoven en de Sint-Gertrudiskerk in Bergen 
op Zoom).

Fontys 
Het Fontys Conservatorium ging ook recent 
over tot aanschaf van een kistorgel van Klop 
met name gericht op het ensemblespel. Dit 
orgel heeft vier stemmen. Daardoor beschikt 
het conservatorium in Brabant over een viertal 
qua karakter en grootte verschillende pijpor-
gels, terwijl er in diverse kerken in Tilburg ook 
op andere orgels gestudeerd kan worden.

Nieuwe kistorgels

Hilvarenbeek en Diessen
In de parochie Heilige Norbertus, waaronder de kerken van Hilvaren-
beek en Diessen ressorteren, ging men eind 2017 over tot de aanschaf 
van twee kistorgels, voor iedere kerk een. Hier werd gekozen voor een 
bescheiden dispositie van twee stemmen (Holpijp 8 vt en Fluit 4 vt), 
toereikend voor de koorbegeleiding bij de vieringen. De orgels zijn 
klein in afmeting en licht in gewicht, hebben uitschuifbare grepen voor 
het verplaatsen en een goede stemvastheid (ook bij het verplaatsen 
van het orgel). Zij zijn kleurrijk, mild en draagkrachtig van toon door 
met name het houten pijpwerk. Dankzij een transpositie-inrichting 
kan het orgel hoger en lager gestemd worden (a¹= 392-415-440 -465 
Hz) bij een gelijkzwevende temperatuur. Het zijn waardevolle en hier 
prachtig klinkende instrumenten. 

Vooral voor ensemblespel of voor koorbegeleiding 
worden regelmatig kistorgels gebruikt. 
Kleine compacte orgels die relatief gemakkelijk 
te verplaatsen zijn.
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VOOR BETAALBAAR VAKWERK

Ring 5
4471 PS  Oud-Sabbinge

Tel.: 0113  581175
Orgelmakers

Jarenlang vakmanschap en liefde voor het vak laten de kwaliteit van onze 
handgemaakte orgels tot grote hoogten stijgen. Op maat gemaakt en 
exact volgens uw wensen.Tevens hebben wij tweedehands orgels die aan-
gepast kunnen worden aan uw situatie. Wij geven zelfs 15 jaar garantie. 

Westerdijkstraat 21
9983 PR Roodeschool

tel. 0595-412261

www.orgelmakerijsteendam.nl
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U
Loret-orgel
In de Sint-Lambertuskerk in Udenhout werden begin 
februari op en rond het Loret-orgel opnamen gemaakt in 
het kader van het project Twelve Sketches. Jacob Lek-
kerkerker, organist van de Oude Kerk in Amsterdam, 
benaderde vorig jaar de Brabantse Orgelfederatie om 
een bijzonder orgel in onze provincie te zoeken voor dit 
project. 
Zoals de titel aangeeft, zijn de Twelve Sketches schet-
sen. Het is een niet commercieel studieproject, waarin 
de musici Jacob Lekkerkerker en Alfredo Genovesi op 
zoek gaan naar nieuwe klankwerelden. Het maakt deel 
uit van een onderzoek van Lekkerkerker aan het Goldsmiths 
College, University of London, naar de relatie tussen 
akoestische klank, elektronische klank, de ervaring 
daarvan in de monumentale ruimte en de vertaling naar 
hoofdtelefoons. Door twaalf provincies af te reizen wordt 
het ook een document van nieuwe klank in Nederlandse 
kerken en orgels. Jacob en Alfredo reisden zo langs be-
kende en minder bekende orgels, ook in kleinere kerken. 
Per provincie één kerk, waar ze de klankmogelijkheden 
van het plaatselijke orgel verkenden met enkele piepkleine 
hoogwaardige microfoons (in het orgel), een mengpaneel 
en twee speakers (in de kerk). Zo was Alfredo Genovesi 

Lambertuskerk in Udenhout 
 opnameplek voor 
 ‘Twelve Sketches’

in staat om het orgelgeluid van Jacob Lekkerkerker te be-
werken. De twaalf opnames van Twelve Sketches worden in 
de studio bewerkt, en online gepresenteerd als een digitale 
collectie Nederland, met voor elke provincie één bijzon-
dere plek, één kerkje, één orgel. Voor Noord-Brabant is dat 
Udenhout met haar Loret-orgel uit 1868.
 
Jacob Lekkerkerker en Alfredo Genovesi
Beide musici werken reeds enkele jaren samen, en hebben 
vooral in grotere kerken, zoals de Oude Kerk te Amster-
dam, de Grote Kerk te Alkmaar, de der Aa-kerk te Gronin-
gen, het Orgelpark en recent in de Cathédrale St. Etienne 
in Toulouse opgetreden met deze combinatie. Vorig jaar 
traden zij ook op tijdens het startschot van de Nationale 
Orgeldag in Maastricht met de verrassende sketch ‘Orgel, 
elektronica en mergel’. 
Organist Jacob Lekkerkerker heeft zich de afgelopen jaren 
met verve ingezet voor het ontwikkelen van nieuwe muziek 
op oude orgels, en is een fervent pleitbezorger van cultureel 
erfgoed. In Amsterdam-Sloten was hij betrokken bij de 
restauratie van het Knipscheer-orgel en in de Oude Kerk te 
Amsterdam was hij als organist fondsenwerver actief voor 
de restauratie van het hoofdorgel. 

april
 
Zondag 15 april
Bergeijk, Hofkerk Petrus’ Banden 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis, vrije gave. 
Leden van de Koninklijk Harmonie 
Echo der Kempen en van 
gemengd koor d’Éyckelbergh, 
m.m.v Jacques Lemmens, orgel en 
Maria van den Wildenberg, piano. 
 
Oosterhout, Sint-Jansbasiliek 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang € 7,50 (jong/student gratis). 
‘Triple J’ concert door drie jeugdkoren 
uit Raamsdonksveer, Dongen en 
Oosterhout o.l.v. Frans Bullens en 
Floris Hovers m.m.v. blazersensemble 
en Ton Stevens, orgel.  
 
‘s-Hertogenbosch, 
Kapel Jeroen Bosch Ziekenhuis 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis, vrije gave. 
Na het concert koffie of thee. 
Tommy van Doorn, orgel. 

Zaterdag 21 april
‘s-Hertogenbosch, Grote Kerk 
Aanvang 17.00 uur. 
Toegang € 10,-. 
Bach-cantates door Bach Collegium 
‘s-Hertogenbosch o.l.v. Jeroen Felix,  
Jamie de Goei, Bätz-orgel. 

Zondag 22 april
Boxmeer, Protestantse Kerk 
Aanvang 15.30 uur! 
Toegang gratis, vrije gave (€ 5,-).  
Peter van Dijk, inwijdingsconcert na 
renovatie/uitbreiding. 
Na afloop een drankje. 
 
Breugel, Sint-Genovevakerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang gratis, vrije gave. 
Ad van Sleuwen, orgel. 
Piet van den Boom, gedichten. 
 
Boxtel, Sint-Petrusbasiliek 
Aanvang 20.15 uur. 
Toegang € 8,-. 
Na het concert drankje in de toren. 
Stephan van de Wijgert, orgel. 
 
Zaterdag 28 april
Eindhoven, Stadskerk Cathrien 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang € 7,- (CJP/studenten vrij) 
Met om 14.00 uur lezing 
door Hans Strootman: ‘Messiaen’
Anne-Gaëlle Chanon, orgel. 
O.a. Franck, Messiaen en Alain. 
 
‘s-Hertogenbosch, Grote Kerk 
Aanvang 17.00 uur. 
Toegang € 10,-. 
Peter Eilander, orgel.

Zondag 29 april
Cuijk, Sint-Martinuskerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang € 10,- en donateurs € 5,-. 
Pieter Dirksen, orgel 
en Lucie Chartin, sopraan. 
François Couperin.

mei
Zaterdag 5 mei
Eindhoven, Stadskerk Cathrien 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang € 7,- (CJP/studenten vrij) 
Studenten Fontys: 3 trompetten, 
3 trombones, pauken en orgel met 
werk van Widor, Vierne en Dupré. 

 
Zondag 6 mei
Heeswijk Dinther, Abdij v. Berne
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang € 10,00 
Petra Veenswijk, orgel.  
 
Diessen, Willibrorduskerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang € 10,00.  
Jan Willems, orgel en  
Ilse van Wuijkhuijse, sopraan. 
 
Wouw, Lambertuskerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang € 10,00. 
Tannie van Loon, orgel 
en Marien van Staalen, cello. 
Met werken van Elgar, Saint-Saëns, 
Bach en Goebaldoelina.

Zondag 13 mei
Boxtel, Sint-Petrusbasiliek 
Aanvang 20.15 uur.
Toegang € 8,-. 
Na het concert drankje in de toren. 
Geerten Liefting, orgel.

Dinsdag 15 mei
Hervormde Kerk a/d haven, 
Waalwijk. 
Aanvang 20.15 uur. 
Toegang € 10,- Scholieren € 5,00. 
‘Vriend SOW’ gratis. 
Bestuursleden Orgelkring:  
Rob Dommisse, orgel, Gijs de Bonth, 
piano, Ben Smeets, orgel 
en Wim de Waal, piano.

Dinsdag 22 mei
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Aanvang 20.00 uur.  
Toegang € 10,- t/m 15 jaar gratis. 
Frédéric Blanc (Parijs), orgel.

Woensdag 23 mei
Breda, Grote of O.L.Vrouwekerk 
Aanvang 12.45 tot 13.30 uur.  
Toegang gratis, vrije gave. 
Jong talent van de conservatoria 
bespeelt het grote Flentrop-orgel.  
 
Zaterdag 26 mei
Orgelexcursie 
naar Etten-Leur en Breda 
Vanaf 9.30 uur in de
Van Gogh Kerk, Etten-Leur.
11.15 uur In het Trouwkerkje. 
Orgelbespeling Rob Nederlof.
Hierna uitreiking boekje met cd: 
‘Sieur Jacobus Zeemans’
12.15 uur Sint-Petruskerk. 
14.30 uur Sacramentskerk, Breda.
Orgelbespeling Jelena Bazova. 
Uitreiking portret-cd van dit fraaie 
Flentrop-orgel.
16.00 uur Grote of Onze-Lieve-
Vrouwekerk, Breda. Slotconcert 
door Aart Bergwerff.
Deelname € 20,- 
Meer info: zie pagina’s 16-21.
 
Eindhoven, Stadskerk Cathrien 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang € 7,- (CJP/studenten vrij) 
Jeroen Follon (België), orgel.  
Belgische symfonische orgelmuziek. 
 
Bergen op Zoom, Gertrudiskerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Entree € 8,- Vrienden € 4,-.  
Laurens de Man, orgel.  
Muziek van Bach en Brahms. 
 
‘s-Hertogenbosch, Grote Kerk 
Aanvang 17.00 uur. 
Toegang € 10,-. 
Jamie de Goei, orgel.  

26 27

Brabants Orgelproject 
Reinier Korver, Werkendams musicus, 
startte eind vorig jaar de serie Brabants 
Orgelproject. Hierin publiceert hij weke-
lijks, ook via een Facebookpagina, op 
YouTube een video-opname van een 
orgelwerk. Daarvoor heeft hij op veertien 
bijzondere Brabantse orgels opnamen 

Geniet een heel kerkelijk jaar lang
van de prachtigste orgelmuziek op 

de mooiste orgels in Noord-BrabantBBrabants Orgelproject Reinier Korver op YouTube

gemaakt passend bij het kerkelijk jaar. 
Deze orgelwerken variëren van vroeg-
barokke werken van Tunder, via Bach 
en Reger tot minimal-achtige muziek 
van Bert Matter.  Reinier en Piet Bakker 
verzorgden de audio-opnames terwijl 
Jorin Kaslander de videocamera’s han-
teerde, waaronder een drone. Hierbij 
volgen wij niet alleen het orgelspel van 
Reinier Korver, maar zien ook boeiende 
interieur- en omgevingsbeelden van de 
betreffende kerk. Bij iedere opname 
geeft Reinier Korver een toelichting op 
het gespeelde werk. Hij koos orgels in 
Bergen op Zoom, Cuijk, Diessen, Eind-
hoven, Erp, Geertruidenberg, Grave, 
Hilvarenbeek, Lexmond (een ‘eigen’ 
orgel in Zuid-Holland), Sprang, Tilburg, 
Ulvenhout, Waalwijk en Waspik.

Samen met de BOF
De YouTube-filmpjes zijn via de site van 
de BOF terug te vinden bij het betref-
fende orgel. Bovendien zijn er plannen 

om in de toekomst samen met de BOF 
opnamen maken. Zo verzorgde hij 
dit voorjaar ook een opname van het 
gerestaureerde Lindsen-orgel van de 
Sint-Augustinuskerk te Utrecht, toen 
het vrij opgesteld stond in de werk-
plaats van Van Rossum Orgelbouw in 
Wijk en Aalburg. Zie daarvoor ook op 
www.brabantorgel.nl bij de Brabantse 
Orgelbouwers: Van Rossum Orgel-
bouw. Bij deze orgelbouwer heeft Rei-
nier ruim 5 jaar gewerkt als leerling-
orgelmaker.

Reinier Korver 
Reinier Korver (1984) volgde zijn con-
servatoriumstudie aan de Schumann-
academie in Utrecht bij Peter van Dijk 
in Utrecht en Ben van Oosten in Den 
Haag. Hij sloot zijn studie in 2012 
cum laude af met een examenconcert 
op het Wolfferts-Heijneman-orgel te 
Zaltbommel.  
Zie www.brabantsorgelproject.com

 
Woensdag 30 mei
Breda, Grote of O.L.Vrouwekerk 
Aanvang 12.45 tot 13.30 uur.  
Toegang gratis met collecte. 
Jong talent van de conservatoria 
bespeelt het grote Flentrop-orgel.

juni
 

 
Zaterdag 2 juni
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Van 16.00 uur tot 16.30 uur.  
Toegang gratis, vrije gave. 
Jong talent: Diederick Clements (‘97) 
 
‘s-Hertogenbosch, Grote Kerk 
Aanvang 17.00 uur. 
Toegang € 10,-. 
Jos van der Kooy, orgel. 

Zondag 3 juni
Hilvarenbeek, 
Andreaskerk en Petruskerk  
Van 14.00 uur tot 17.00 uur. 
Toegang gratis, vrije gave. 
Ad van Sleuwen en Jac Peeters (orgel) 
14:00 - Start in Andreaskerk (PKN) 
14:30 - Petruskerk, koororgel met 
blaasinstrument en/of zang 
15:15 - Lezing Aad Goedendorp 
16:15 - Kistorgel en Van Hirtum-orgel. 
 
Cuijk, Sint-Martinuskerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang € 10,- en donateurs € 5,-. 
Adriaan Hoek, orgel. 
 
Heeswijk Dinther, Abdij v. Berne 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang € 15,00 
Véronique van den Engh m.m.v. 
Schola Iuventatis o.l.v. Jeroen Felix. 
In memoriam Maurice Pirenne. 

Dinsdag 5 juni
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
Aanvang 20.00 uur.  
Toegang € 10,- en t/m 15 jaar gratis. 
Gonny van der Maten, orgel. 

Woensdag 6 juni
Breda, Grote of O.L.Vrouwekerk
Aanvang 12.45 tot 13.30 uur.  
Toegang gratis, vrije gave. 
Jong talent van de conservatoria 
bespeelt het grote Flentrop-orgel. 

Zaterdag 9 juni 
Tilburg, Heikesekerk 
Openbare les improvisatie. 
Aanvang 10.30 uur. 
Wouter van der Wilt, docent improvi-
satie aan het Fontys conservatorium, 
geeft een openbare les improvisatie, 
samen met zijn studenten, in de rond 
o.a. het conservatorium-orgel. 
Zie ook blz. 6-9.

Etten-Leur, Sint-Lambertuskerk 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis, promenadeconcert. 
Jan Pieter Lanooy, orgel. 
 
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Van 16.00 uur tot 16.30 uur.  
Toegang gratis, vrije gave. 
Jong talent: Leendert Verduijn (1996) 

 
Zondag 10 juni
Bergeijk, Hofkerk Petrus’ Banden 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis, vrije gave. 
Orgelconcert. 
 
Lith, Lambertuskerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang gratis, vrije gave. 
Tommy van Doorn, Loret-orgel.  
(o.a. Guilmantsonate). 
 
Wouw, Lambertuskerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang € 10,- 
Toni Raats, orgel 
en dameskoor Vivace. 
Van Gabrieli tot Coleman.
 
Helmond, Lambertuskerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang gratis, vrije gave. 
Jan van de Laar, orgel.  
 
Dinsdag 12 juni
Hervormde Kerk van Besoyen 
(Witte Kerkje), Waalwijk. 
Aanvang 20.15 uur. 
Toegang € 10,- Scholieren € 5,00. 
‘Vriend SOW’ gratis toegang. 
Bas Koster, orgel 
en Accordeonensemble Virtuosa  
 
Woensdag 13 juni
Breda, Grote of O.L.Vrouwekerk
Aanvang 12.45 tot 13.30 uur.  
Toegang gratis, vrije gave. 
Jong talent van de conservatoria 
bespeelt het grote Flentrop-orgel.  
 
Zaterdag 16 juni
Helmond, Lambertuskerk 
Aanvang 11.30 tot 12.00 uur. 
Toegang gratis, vrije gave. 
Jan van de Laar, orgel. 
Marktconcert.  
 
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Van 16.00 uur tot 16.30 uur.  
Toegang gratis, vrije gave. 
Jong talent: Rik Melissant (1999). 
 
Zondag 17 juni
‘s-Hertogenbosch, 
Kapel Jeroen Bosch Ziekenhuis 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis, vrije gave.
Na het concert koffie of thee. 
Jan Willems, orgel m.m.v. Ilse van 
Wuijkhuijse, sopraan. 
 
Oirschot, Sint-Petrusbasiliek 
Van 15.30 tot 16.00 uur. 
Toegang gratis. 
Gerard Hafkenscheid, orgelbespeling. 
 
Sint-Oedenrode, Sint-Martinuskerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang € 10,-   
Jack Evers, orgel en Louise Rijs,alt.  
Franse composities.
Na het concert ontmoeting.
 
Dinsdag 19 juni 
‘s-Hertogenbosch,
Sint-Janskathedraal 
Aanvang 20.00 uur.  
Toegang € 10,- en t/m 15 jaar gratis 
Véronique van den Engh, orgel.
 
Woensdag 20 juni
Breda, Grote of O.L.Vrouwekerk
Aanvang 12.45 tot 13.30 uur.  
Toegang gratis, vrije gave. 
Jong talent van de conservatoria 
bespeelt het grote Flentrop-orgel.  

agenda2018
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juli
Zondag 1 juli
Oirschot, Sint-Petrusbasiliek 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang gratis. 
Kees van Houten, orgel
m.m.v. van sopraan Marjon Strijk. 
Liederen van Brahms. 
 
Cuijk, Sint-Martinuskerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang € 10,- en donateurs € 5,-. 
Tineke Steenbrink, orgel. 
 
Heeswijk Dinther, Abdij v. Berne 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang € 15,00 
Stephan van de Wijgert, orgel  
m.m.v. strijkorkest Lundi Bleu o.l.v. 
Carel den Hertog. 
Concert van Poulenc. 
 
Udenhout, H. Lambertuskerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang € 10,-.  
Bart Wuilmus, orgel. 
 
Dinsdag 3 juli
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Aanvang 20.00 uur.  
Toegang € 10,- t/m 15 jaar gratis. 
Matthias Havinga, orgel.

Donderdag 5 juli
Klundert, De Stad Klundert
Toegang € 10,-  
Improvisatiecursus voor organisten.  
Cursustijden: 
8.30-12.00 uur en 13.30-17.00 uur.  
Om 17.00 uur Gerben Mourik 
kort improvisatieconcert. 
 
Hilvarenbeek, Sint-Petruskerk 
12.00 tot 12.30 uur marktconcert. 
Gratis toegang. 
Ad van Sleuwen, orgel.  
 
Zaterdag 7 juli
Helmond, Lambertuskerk 
Aanvang 11.30 tot 12.00 uur. 
Toegang gratis, vrije gave. 
Jan van de Laar, orgel. Marktconcert.  
 
Boxtel, Sint-Petrusbasiliek 
Aanvang 14.00 uur.
Toegang gratis, vrije gave. 
Tommy van Doorn, orgel. 
 
Oosterhout, Sint-Jansbasiliek 
Van 14.30 tot 15.15 uur. 
Organisten/kerkmusici van de Sint-
Janbasiliek en de Capella Catharina. 
 
Etten-Leur, Sint-Lambertuskerk 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis, promenadeconcert. 
Bas Koster en Toon IJzerman, orgel. 
 
Sint-Oedenrode, Sint-Martinuskerk 
Aanvang 15.30 uur. 
Toegang gratis. 
Marc Schippers, orgel. Zomerconcert. 
 
Geldrop, Sint-Brigidakerk 
Aanvang 16.15 uur.  
Toegang gratis, vrije gave. 
Jaap Zwart, orgel. 
 
Ottersum, Johannes de Doper (L) 
Vrije toegang, vrije gave (€ 5,-).  
Aanvang 20.00 uur. 
Jos Maters, orgel. De organist is te 
zien op een groot scherm.  
 
Zaltbommel, Sint-Maartenskerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Volwassenen € 10,- 
Donateurs € 7,- Tot 12 jaar gratis. 
Hugo Bakker, orgel,
met Irene Maessen, sopraan. 

augustus
Donderdag 2 augustus
Hilvarenbeek, Sint-Petruskerk 
12.00 tot 12.30 uur marktconcert. 
Gratis toegang. 
Jac Peeters, orgel.

Zaterdag 4 augustus
Oosterhout, Sint-Jansbasiliek 
Van 14.30 tot 15.15 uur. 
Toegang gratis. Marktconcert. 
 
Sint-Oedenrode, Sint-Martinuskerk 
Aanvang 15.30 uur. 
Toegang gratis. 
Roelof Hamberg, orgel. Zomerconcert.  
 
Geldrop, Sint-Brigidakerk 
Aanvang 16.15 uur.  
Toegang gratis, vrije gave. 
Jan Hage, orgel. 
 
Zaltbommel, Sint-Maartenskerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Volwassenen € 10,- 
Donateurs € 7,- Tot 12 jaar gratis. 
Sander van Marion, orgel 
met Pascal van de Velde, trombone.

Zondag 5 augustus
Breda, Grote of O.L.Vr. Kerk 
Aanvang 12.00 uur.  
Toegang € 10,- Bach-concert.  
 
Breugel, Sint-Genovevakerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang gratis, vrije gave. 
Theo Jellema, orgel. 

Woensdag 8 augustus
Ottersum (L), Johannes de Doper 
Vrije toegang, vrije gave (€ 5,-). 
Aanvang 16.00 uur. 
Jos Maters, orgel. De organist is te 
zien op een groot scherm. 

Donderdag 9 augustus
Hilvarenbeek, Sint-Petruskerk 
12.00 tot 12.30 uur marktconcert. 
Gratis toegang. 
Jacques Lemmens, orgel. 

Zaterdag 11 augustus
Boxtel, Sint-Petrusbasiliek 
Aanvang 14.00 uur.
Toegang gratis, vrije gave. 
Niels de Klerk, orgel. 
 
Oosterhout, Sint-Jansbasiliek 
Van 14.30 tot 15.15 uur. 
Toegang gratis. Marktconcert. 
 
Sint-Oedenrode, Sint-Martinuskerk 
Aanvang 15.30 uur. 
Toegang gratis. Zomerconcert.  
Willem Hörmann, orgel. 
 
Geldrop, Sint-Brigidakerk 
Aanvang 16.15 uur.  
Toegang gratis, vrije gave. 
Kees van Eersel, orgel. 
 
Zaltbommel, Sint-Maartenskerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Volwassenen € 8,- 
Donateurs € 5,- Tot 12 jaar gratis. 
Kees van Houten, orgel. Bachconcert. 

Zondag 12 augustus
Helmond, Lambertuskerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang gratis, vrije gave. 
Aart Bergwerff (Breda), orgel. 
 

 
Zaterdag 21 juli
Boxtel, Sint-Petrusbasiliek 
Aanvang 14.00 uur. Kerk open 20 
minuten voor aanvang. 
Toegang gratis, vrije gave. 
Toon IJzerman, orgel.
 
Oosterhout, Sint-Jansbasiliek 
Van 14.30 tot 15.15 uur. 
Toegang gratis. 
Marktconcert. 
 
Sint-Oedenrode, Sint-Martinuskerk 
Aanvang 15.30 uur. 
Toegang gratis. 
Niels de Klerk, orgel. Zomerconcert. 
 
Geldrop, Sint-Brigidakerk 
Aanvang 16.15 uur.  
Toegang gratis, vrije gave. 
Tjeerd van der Ploeg, orgel. 
 
Zaltbommel, Sint-Maartenskerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Volwassenen € 8,- 
Donateurs € 5,- Tot 12 jaar gratis. 
Gonny van der Maten, orgel.
 
Zondag 22 juli
Breda, Grote of O.L.Vr. Kerk 
Aanvang 12.00 uur.  
Toegang € 10,- 
Bach-concert. 
 
Bergeijk, Hofkerk Petrus’ Banden 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis, vrije gave. 
Paul van der Heijden 
en Jan Renkema, orgel.  
O.a. Duruflé, C.P.E. Bach en Cerubini.  

Donderdag 26 juli
Hilvarenbeek, Sint-Petruskerk 
12.00 tot 12.30 uur marktconcert. 
Gratis toegang. 
Jac Peeters, orgel.
 
Zaterdag 28 juli
Oosterhout, Sint-Jansbasiliek 
Van 14.30 tot 15.15 uur. 
Toegang gratis. 
Marktconcert. 
 
Sint-Oedenrode, Sint-Martinuskerk 
Aanvang 15.30 uur. 
Toegang gratis. 
Istvan Eperjesy, orgel. Zomerconcert.  
 
Geldrop, Sint-Brigidakerk 
Aanvang 16.15 uur.  
Toegang gratis, vrije gave. 
Philip Crozier, orgel. 
 
Zaltbommel, Sint-Maartenskerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Volwassenen € 8,- 
Donateurs € 5,- Tot 12 jaar gratis. 
Rien Donkersloot, orgel.  

Zondag 29 juli 
Breda, Grote of O.L.Vrouwekerk 
Aanvang 12.00 uur.  
Toegang € 10,- 
Bach-concert. 
 
Vorstenbosch, Lambertuskerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang gratis, vrije gave. 
Leon van den Brand, orgel.  
 
Dinsdag 31 juli
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Aanvang 20.00 uur.  
Toegang € 10,- T/m 15 jaar gratis. 
Pieter van Dijk, orgel.

Dinsdag 14 augustus
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Aanvang 20.00 uur.  
Toegang € 10,- t/m 15 jaar gratis. 
Eeuwe Zijlstra, orgel.
 
Donderdag 16 augustus

Hilvarenbeek, Sint-Petruskerk 
12.00 tot 12.30 uur marktconcert. 
Gratis toegang. 
Sjak Smulders, orgel.

Zaterdag 18 augustus
Helmond, Lambertuskerk 
Aanvang 11.30 tot 12.00 uur. 
Toegang gratis, vrije gave. 
Jan van de Laar, orgel. Marktconcert.  
 
Sint-Oedenrode, Sint-Martinuskerk 
Aanvang 15.30 uur. 
Toegang gratis. 
Bas Koster, orgel. Zomerconcert. 
 
Oosterhout, OLV abdij
Van 14.30 tot 15.15 uur. 
Toegang gratis. 
Orgelconcert. 
 
Zaltbommel, Sint-Maartenskerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Volwassenen € 8,- 
Donateurs € 5,- Tot 12 jaar gratis. 
Wout van der Linden, orgel.  
 
Zondag 19 augustus
Ottersum, Johannes de Doper (L) 
Vrije toegang, vrije gave, (€ 5,-). 
Aanvang 16.00 uur. 
Tineke Steenbrink, orgel en 
Judith Steenbrink, viool. De organist 
is te zien op een groot scherm. 
 
Donderdag 23 augustus
Hilvarenbeek, Sint-Petruskerk 
12.00 tot 12.30 uur marktconcert. 
Gratis toegang. 
Ad van Sleuwen, orgel. 
 
Chaam, Ledevaertkerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Vrije toegang, vrije gave. 
Jan-Sjoerd van der Vaart, orgel 
en Gerianne Wigboldus, viool. 
 
Vrijdag 24 augustus
Klundert, De Stad Klundert
Bach-Nacht van 20.00 - 22.30 uur. 
Toegang € 12,50. 
- Cello-sonates door Hanneke Rouw.  
- Piano door Jaap Eilander.  
- Gerben Mourik, beide orgels 
met ‘Moderne’ Bach.  
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Dinsdag 10 juli
Hervormde Kerk, Sprang. 
Aanvang 20.15 uur. 
Toegang € 10,- Scholieren € 5,00. 
‘Vriend SOW’ gratis. 
Mattijs Louwye, orgel en cello 
en Koen Maris, orgel. 
 
Donderdag 12 juli
Hilvarenbeek, Sint-Petruskerk 
12.00 tot 12.30 uur marktconcert. 
Gratis toegang. 
Sjak Smulders, orgel. 
 
Zaterdag 14 juli 
Helmond, Lambertuskerk 
Aanvang 11.30 tot 12.00 uur. 
Toegang gratis, vrije gave. 
Jan van de Laar, orgel. Marktconcert.  
 
Oosterhout, Sint-Jansbasiliek 
Van 14.30 tot 15.15 uur. 
Toegang gratis. 
Marktconcert. 
 
Sint-Oedenrode, Sint-Martinuskerk 
Aanvang 15.30 uur. 
Toegang gratis. 
Bert Augustus, orgel en 
Els Althuizen, blokfluit. Zomerconcert.  
 
Geldrop, Sint-Brigidakerk 
Aanvang 16.15 uur.  
Toegang gratis, vrije gave. 
Bas de Vroome, orgel.  
 
Zaltbommel, Sint-Maartenskerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Volwassenen € 8,- Donateurs € 5,- 
Kinderen tot 12 jaar gratis. 
Wim Diepenhorst, orgel.  
 
Zondag 15 juli 
Breda, Grote of O.L.Vr. Kerk 
Aanvang 12.00 uur.  
Toegang € 10,- 
Bach-concert.  
 
Oirschot, Sint-Petrusbasiliek 
Van 15.30 tot 16.00 uur. 
Toegang gratis. 
Gerard Hafkenscheid, orgelbespeling. 
 
Deurne, Sint-Willibrorduskerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang gratis, vrije gave. 
Mark van Platen, orgel. 
 
Helmond, Lambertuskerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang gratis, vrije gave. 
David Jansen, orgel.  
 
Dinsdag 17 juli
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Aanvang 20.00 uur.  
Toegang € 10,- t/m 15 jaar gratis 
Bernard Winsemius, orgel.
 
Donderdag 19 juli
Hilvarenbeek, Sint-Petruskerk 
12.00 tot 12.30 uur marktconcert. 
Gratis toegang. 
Jac Peeters, orgel. 

 
Zaterdag 25 augustus
31e orgelexcursie (België) van 
de Midden-Brabantse Orgelkring 
naar Bel (Geel), Tessenderlo, 
Langdorp en Aarschot. 
Van 7.45 tot 20.00 uur. 
Deelnamekosten € 55,- incl. busreis, 
lunch en programmaboekje. 
Aanmelden vóór 15 juli 2018. 
Voor informatie en aanmelding: 
tel. 013 5435762 
of email mbo.excursie@gmail.com 
 
Helmond, Lambertuskerk 
Aanvang 11.30 tot 12.00 uur. 
Toegang gratis, vrije gave. 
Jan van de Laar, orgel. Marktconcert.  
 
Oosterhout, Sint-Jansbasiliek 
Van 14.30 tot 15.15 uur. 
Toegang gratis. 
Marktconcert. 
 
Bergen op Zoom, Gertrudiskerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Entree € 8,00 en vrienden € 4,00.  
Jong talent uit de regio op de orgels. 
 
Geldrop, Sint-Brigidakerk 
Aanvang 16.15 uur.  
Toegang gratis, vrije gave. 
Jaco van Leeuwen, orgel. 
Programma: Jan Zwart juli 1937 
 
‘s-Hertogenbosch, Grote Kerk 
Aanvang 17.00 uur. 
Toegang € 10,-. 
Jan Hage, orgel.  
 
Deurne, Sint-Willibrorduskerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang gratis, vrije gave. 
Nacht van het Witte Doek; 
stomme film met geïmproviseerde 
orgelbegeleiding. 
 
Zaltbommel, Sint-Maartenskerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Volwassenen € 8,- 
Donateurs € 5,- Tot 12 jaar gratis. 
Andre Knevel (Canada), orgel.  
 
Zondag 26 augustus
Oirschot, Sint-Petrusbasiliek 
Van 15.30 tot 16.00 uur. 
Toegang gratis. 
Gerard Hafkenscheid, orgelbespeling.
 
Helmond, Lambertuskerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang gratis, vrije gave. 
Cindy Castillo, orgel. 
 
Boxtel, Sint-Petrusbasiliek 
Aanvang 20.15 uur.
Toegang € 8,-. 
Na het concert drankje in de toren. 
Kees van Houten, orgel 
met Marjon Strijk, sopraan. 
 
Dinsdag 28 augustus
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Aanvang 20.00 uur.  
Toegang € 10,- t/m 15 jaar gratis 
Andrew Lucas, orgel (UK). 
 
Donderdag 30 augustus
Hilvarenbeek, Sint-Petruskerk 
12.00 tot 12.30 uur marktconcert. 
Gratis toegang. 
Ad van Sleuwen, orgel.

 
Zaterdag 23 juni
Helmond, Lambertuskerk 
Aanvang 11.30 tot 12.00 uur. 
Toegang gratis, vrije gave. 
Jan van de Laar, orgel. 
Marktconcert.  
 
Klundert, De Stad Klundert
Wandelconcerten tijdens 
de Klundertse Braderie.  
14.00 uur Jaco van den Berg, orgel. 
15.00 uur Gerben Mourik, orgel.  
16.00 uur Henk Strootman, orgel.  
 
Eindhoven, Stadskerk Cathrien 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang € 7,- (tot 18 jaar, CJP en 
studenten vrij toegang) 
Met om 14.00 uur lezing door Hans 
Strootman: ‘Pierre Cochereau’.    
Beiaard- en orgelspektakel.  
Rosemarie Seuntiëns, beiaard & 
Ruud Huijbregts, orgel.  
Werken van o.a. Pierre Cochereau. 
 
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Van 16.00 uur tot 16.30 uur.  
Toegang gratis, vrije gave. 
Jong talent: Jaap de Kok (1998). 
 
‘s-Hertogenbosch, Grote Kerk 
Aanvang 17.00 uur. 
Gratis toegang met vrije gift. 
Evensongs door Vocaal Theologen 
Ensemble o.l.v. Hanna Rijken,  
Sebastiaan ‘t Hart, orgel. 
 
Zondag 24 juni
Waalre, Agnus Deikerk 
Aanvang 15.00 uur.  
Toegang € 5,-. 
Eelco Kooiker, orgel 
m.m.v. Evelien Wolting, fluit. 
 
Helmond, Lambertuskerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang gratis, vrije gave. 
Pieter Jelle de Boer, orgel.  
 
Boxtel, Sint-Petrusbasiliek 
Aanvang 20.15 uur.
Toegang € 8,-. 
Na het concert drankje in de toren. 
Bart Jacobs, orgel. 
 
Donderdag 28 juni
Horst, Sint-Lambertuskerk (L) 
Vrije toegang, vrije gave (€ 5,-). 
Aanvang 16.00 uur. 
Anne-Gaëlle Chanon, orgel.  
De organist is bij het concert 
te zien op een groot scherm.  
 
Zaterdag 30 juni
Helmond, Lambertuskerk 
Aanvang 11.30 tot 12.00 uur. 
Toegang gratis, vrije gave. 
Jan van de Laar, orgel. 
Marktconcert.  
 
Bergen op Zoom, Gertrudiskerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Entree € 8,-; Vrienden € 4,-.  
Fontys Conservatorium studenten: 
Toon IJzerman en Niels de Klerk.  
 
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Van 16.00 uur tot 16.30 uur.  
Toegang gratis, vrije gave. 
Jong talent: Alexander de Bie (2001). 
 
Geldrop, Sint-Brigidakerk 
Aanvang 16.15 uur.  
Toegang gratis, vrije gave. 
Canticum Groninghae
o.l.v. Daniel Rouwkema, m.m.v. 
Geerten van de Wetering, orgel. Vo
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Zaterdag 1 september
Helmond, Lambertuskerk 
Aanvang 11.30 tot 12.00 uur. 
Toegang gratis, vrije gave. 
Jan van de Laar, orgel. Marktconcert.  
 
Oosterhout, Sint-Jansbasiliek 
Van 14.30 tot 15.15 uur. 
Toegang gratis. Marktconcert. 
 
‘s-Hertogenbosch, Grote Kerk 
Aanvang 17.00 uur. 
Toegang € 10,-. 
Bach-cantates door Bach Collegium 
‘s-Hertogenbosch o.l.v. Jeroen Felix,  
Jamie de Goei, Bätz-orgel.  
 
Zaltbommel, Sint-Maartenskerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Volwassenen € 8,- 
Donateurs € 5,- Tot 12 jaar gratis. 
Laurens de Man, orgel.  
 
Zondag 2 september
Cuijk, Sint-Martinuskerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang € 10,- en donateurs € 5,-. 
Aart Bergwerff, orgel. 
Muziek van Bach, Böhm, Raison, 
Guilain, Ten Holt en Sixten.  
 
Goirle, Sint-Janskerk
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang € 10,-. 
Wouter van der Wilt, orgel. 
 
Heeswijk Dinther, Abdij v. Berne 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang € 10,-.  
Marc Fitze, orgel (Zwitserland).  
 
Zaterdag 8 september
17e Nationale Orgeldag/
Open Monumentendag*
 
Bergen op Zoom, Gertrudiskerk 
Regelmatige orgelbespelingen. 
 
Deurne, Sint-Willibrorduskerk 
Amateurorganisten.
 
Hooge Zwaluwe, Protestantse 
Kerk en Restaurant Onze Kerk 
Van 10.00 - 17.00 uur worden 
de orgels bespeeld door regionale 
organisten. 
 
Helmond, Lambertuskerk 
Aanvang 11.30 tot 12.00 uur. 
Toegang gratis, vrije gave. 
Jan van de Laar, orgel. Marktconcert.  
De hele dag activiteiten op het 
Robustelly-orgel.  
 
Etten-Leur, Lambertuskerk 
Van 12.00 tot 16.00 uur doorlopend 
orgel-expositie, orgeldemonstratie 
en orgelbespelingen. 
 
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Cathrienkerk 
Eenmalige opening van deze gesloten 
kerk met gebruik van het orgel. 
Aanvang 14.00 uur.  
Toegang gratis. 
Willem Hörmann, orgel. 
 
Boxtel, Sint-Petrusbasiliek 
Aanvang 14.00 uur.
Toegang gratis, vrije gave. 
Tommy van Doorn, orgel. 
 
Zaltbommel, Sint-Maartenskerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Volwassenen € 8,- 
Donateurs € 5,- Tot 12 jaar gratis. 
Hugo Bakker, orgel. 

*Zie ook www.nationaleorgeldag.nl en www.openmonumentendag.nl
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Zondag 9 september
Open Monumentendag 
Sint-Oedenrode, Sint-Martinuskerk 
Van 12.00 tot 16.00 uur. 
Het Smits-orgel is te bewonderen en 
onder begeleiding te bespelen. 
 
Bergeijk, Protestantse Kerk en 
de Hofkerk Petrus’ Banden 
Aanvang 19.30 uur in de Prot. Kerk, 
vervolg 20.30 uur Hofkerk.  
Toegang gratis, vrije gave.  
Ad van Sleuwen, orgel  
en Ensemble Venti Musicali: 
Willemijn van Baar, flauto traverso; 
Fien van Dingenen, flauto dolce; 
Stephan van der Maas, oboe.  
M.m.v. Cathrien Hawkins, sopraan.  
Werk van G.F. Händel. 
 
Helmond, Lambertuskerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang gratis, vrije gave.  
Christine Kamp, orgel. 

Dinsdag 11 september
St. Jan de Doper, Waalwijk. 
Aanvang 20.15 uur. 
Toegang € 10,- Scholieren € 5,00. 
‘Vriend SOW’ gratis toegang. 
Iskander Zalialdinov, orgel
en het Zaltbommels Kamerkoor
o.l.v. Jan Opschoor.
 
Zaterdag 15 september
Helmond, Lambertuskerk 
Aanvang 11.30 tot 12.00 uur. 
Toegang gratis, vrije gave. 
Jan van de Laar, orgel. Marktconcert.  
 
‘s-Hertogenbosch, Grote Kerk 
Aanvang 17.00 uur. 
Toegang € 10,-. 
Wim Wijnen, orgel 
en Wanda Visser, viool.

Zondag 16 september
‘s-Hertogenbosch, Kapel Jeroen 
Bosch Ziekenhuis 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis, vrije gave.
Na het concert koffie of thee. 
Tannie van Loon, orgel 
en Marien van Staalen, cello. 
Werken van o.a. Bach, Elgar, Saint-
Saëns en Goebaidoelina. 
 
Neerloon, Vistorkerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang gratis, vrije gave. 
Ton van Eck, orgel
en Frans Berkhout, barokfagot. 
 
Oirschot, Sint-Petrusbasiliek 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang gratis. 
Harry van Wijk, orgel.
 
Venray (L), Grote Kerk St. Petrus’ 
Vrije toegang, vrije gave, (€ 5,-). 
Aanvang 16.00 uur. 
Willem Hörmann, orgel.  

december
 

Zaterdag 8 december 
‘s-Hertogenbosch, Grote Kerk 
Aanvang 17.00 uur. 
Toegang € 10,-. 
Bach-cantates door Bach Collegium 
‘s-Hertogenbosch o.l.v. Jeroen Felix,  
Jamie de Goei, Bätz-orgel. 
 
Helmond, Lambertuskerk 
Aanvang 16.00 - 16.30 uur. 
Toegang gratis, vrije gave.  
Jan van de Laar, orgel. 
Adventsmuziek.  
 Zondag 9 december 
Oosterhout, Sint-Jansbasiliek 
Aanvang 15.00 uur. 
Gratis toegang. 
Kerstconcert m.m.v de jeugd- en 
gemengde koren van de Basiliek en 
de H. Laurentiuskerk te Dongen o.l.v. 
Frans Bullens. Verder diverse instru-
mentalisten/solisten en Jan Willems, 
Maarschalkerweerd-orgel. 
 Zondag 16 december 
Breugel, Sint-Genovevakerk 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis, vrije gave. 
Gestels Vocaal Ensemble o.l.v. Jan 
Snel met Simon Kadijk, orgel. 
Winnaar lokale Finale Nat. Voorlees-
wedstrijd – kerstverhaal. 
 
Geldrop, Sint-Brigidakerk 
Aanvang 15.00 uur.  
Toegang gratis, vrije gave. 
Dejongdejongplus. 
Adventsconcert met orgel, harmoni-
ums, 8 vocalisten, saxofoon en viool. 
 
Heeswijk Dinther, Abdij v. Berne 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang € 15,00  
Kerstconcert met Capella Monteverde 
o.l.v. Reinier Wakelkamp en 
Thed van den Aker, orgel.  
 Donderdag 20 december 
Klundert, De Stad Klundert
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang € 12,50. 
Gerben Mourik, orgel. 
Engelse Carols afgewisseld met 
samenzang van kerstliederen en 
orgelsolo’s. 
 
Zaterdag 22 december 

Eindhoven, Stadskerk Cathrien 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang € 7,- (CJP/studenten vrij).
Wouter van der Wilt, orgel. 
 
Helmond, Lambertuskerk 
Van 16.00 - 16.30 uur. 
Toegang gratis, vrije gave.  
Jan van de Laar, orgel. Kerstmuziek. 

november
 

 
Zondag 4 november
 

Etten-Leur, Van Gogh Kerk 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang € 7,-, donateur € 4,50, 65+  
en CJP € 6,- T/m 12 jaar gratis. 
Bernard Winsemius, orgel.  
 
Heeswijk Dinther, Abdij v. Berne 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang € 10,-. 
Dariusz Bakowski-Kois (Polen), orgel. 
 
Tilburg, Het Cenakel
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang € 15,-.  
Geert Bierling, orgel  
en Willem de Vries, bariton. 
 
Zaterdag 17 november 
‘s-Hertogenbosch, Grote Kerk 
Aanvang 17.00 uur. 
Toegang gratis, vrije gave. 
Evensongs door Choral Voices o.l.v. 
Daniel Rouwkema,  
Jamie de Goei, orgel. 
 
Zondag 18 november 
‘s-Hertogenbosch, 
Kapel Jeroen Bosch Ziekenhuis 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis, vrije gave. 
Na het concert koffie of thee. 
Jan-Sjoerd van der Vaart, orgel en 
Gerianne Wigboldus, viool. 
 
Oosterhout, Sint-Jansbasiliek 
Aanvang 15.00 uur. 
Kaarten via www.theaterdebussel.nl: 
Sacred Concert 2.0 (Duke Ellington)  
m.m.v. de Frits Bayens Big Band, 
diverse solisten en Frans Bullens,
Maarschalkerweerd-orgel. 
 
Zaterdag 24 november 
Eindhoven, Stadskerk Cathrien 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang € 7,- (CJP/studenten vrij). 
Kees van Houten, orgel
met Marjon Strijk, sopraan.  
 
Zondag 25 november
 

Bergen op Zoom, Gertrudiskerk 
Aanvang 16.00 uur.  
Toegang € 8,- Vrienden € 4,-. 
Emmanuel van Kerckhoven en Janno 
den Engelsman met o.a. muziek voor 
2 orgels en 4 handen.  
 
Vrijdag 30 november 
Klundert, De Stad Klundert 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang € 12,50  
Relax-concert Aart Bergwerff, orgel 
en Arrianne Schipper, harp. 
‘Minimal Music’ en tango’s!

agenda2018
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Zondag 23 september
Wouw, Lambertuskerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang € 10,00 
Janno den Engelsman, orgel
en saxofoonkwartet Saxoranje. 
Thema: Van Mozart naar Queen... 
 
Helmond, Lambertuskerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang gratis, vrije gave.  
Jan van de Laar, orgel. 
 
Boxtel, Sint-Petrusbasiliek 
Aanvang 20.15 uur.
Toegang € 8,-. 
Na het concert drankje in de toren. 
Bert den Hartog, orgel. 
 
 
Zaterdag 29 september
‘s-Hertogenbosch, Grote Kerk 
Aanvang 17.00 uur. 
Toegang gratis, vrije gave. 
Roden Girl Choristers 
o.l.v. Sonja de Vries,  
Sietze de Vries, orgel.  
 
Zondag 30 september
Waalre, Agnus Dei Kerk 
Aanvang 15.00 uur.  
Toegang € 5,-. 
Henk Kooiker en Leen Nijdam, orgel. 
 
Klundert, De Stad Klundert
Aanvang 15.00 uur.  
Toegang € 12,50 
Engelse koormuziek en samenzang 
van Hymns door Koor LaChanda 
o.l.v. dirigent Ruud Krijnen.  
Gerben Mourik, Vermeulen-orgel. 
 
Cuijk, Sint-Martinuskerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang € 10,- en donateurs € 5,-. 
Pieter Dirksen, orgel en clavecimbel, 
en Cassandra Luckhardt, viola da 
gamba. François Couperin.

Zondag 7 oktober 
Bergen op Zoom, Gertrudiskerk 
Ibach-Festival  
Janno den Engelsman, orgel.  
 
Bergeijk, Hofkerk Petrus’ Banden 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis, vrije gave. 
Voc. Ensemble Octocant o.l.v. Lucas Vis  
m.m.v. cellokwartet Wiriavier.  
Werk van o.a. Brahms, Byrd, Bruck-
ner, Dowland, Elgar, Gabrieli, Lasso, 
Mendelssohn, Des Prez, Rheinberger, 
Strawinsky en Vaughan Williams.  
 
Etten-Leur, Sint-Lambertuskerk 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang € 7,-, donateur € 4,50, 65+ 
en CJP € 6,- T/m 12 jaar gratis. 
Vrouwenkoor o.l.v. Dineke Bicknese 
m.m.v. Rob Nederlof, orgel.  
 
Oosterhout, Sint-Jansbasiliek 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang € 7,50 (jong/student gratis). 
Dierendagconcert: orgelsprookje 
(‘Het olifantje Babar’ met lichtbeelden 
van het eerste prentenboek uit 1931 
en muziek van Fr. Poulenc).  
Ton Stevens, orgel 
met Cees Rijnders, verteller. 
 
Oirschot, Sint-Petrusbasiliek 
Van 15.30 tot 16.00 uur. 
Toegang gratis. 
Gerard Hafkenscheid, orgelbespeling. 
 
Heeswijk Dinther, Abdij v. Berne 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang € 10,00  
Paul Damjakob (Berlijn), orgel. 
 
Tilburg, Dionysiuskerk/Goirke
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang € 10,00.  
Ad van Sleuwen, orgel. 
Eerste Wereldoorlog (1914-1918). 
Beelden en muziek uit die periode.  
 
Zaterdag 13 oktober 
 Orgelexcursie
van de Brabantse Orgelfederatie 
Handel, Gemert en Boxmeer. 
Start 10.00 uur. Vanaf 9.30 uur in 
Handel, Kerk van Onze Lieve Vrouw 
ten Hemelopneming. 
Deelname € 20,-   
Meer info: zie bladzijden 36-41. 
 
‘s-Hertogenbosch, Grote Kerk 
Aanvang 17.00 uur. 
Toegang € 10,-. 
Jamie de Goei, orgel 
en Ab Brouwer, trompet.  
 
Zondag 14 oktober 
Boxtel, Sint-Petrusbasiliek 
Aanvang 20.15 uur. 
Toegang € 8,-. 
Na het concert drankje in de toren. 
Tommy van Doorn, orgel.
 
Vrijdag 19 oktober 
Bokhoven, Heilige Antonius Abt 
Aanvang 20.00 uur. 
Kort intermezzo-concert tijdens de 
Semper Vigilans-lezing 
Willem Hörmann, orgel. 
 
Zaterdag 20 oktober 
Klundert, De Stad Klundert
Aanvang 15.00 uur.  
Toegang € 12,50 
Muziek voor twee orgels door 
Bert den Hertog en Gerben Mourik. 

oktober
 
Vrijdag 5 oktober 
Bergen op Zoom, Gertrudiskerk 
Ibach-Festival  
Janno den Engelsman, orgel.  
 
Zaterdag 6 oktober 
Bergen op Zoom, Gertrudiskerk 
Ibach-Festival  
Janno den Engelsman, orgel.  
 
‘s-Hertogenbosch, Grote Kerk 
Aanvang 17.00 uur. 
Toegang € 10,-. 
Bach-cantates door Bach Collegium 
‘s-Hertogenbosch o.l.v. Jeroen Felix,  
Jamie de Goei, Bätz-orgel. 
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Zondag 21 oktober 
Handel, Kerk van 
O.L.Vrouw Ten hemelopneming 
Aanvang 14.00 uur. 
Toegang vrij. 
Leon van den Brand, orgel.  
 
Bergeijk, Hofkerk Petrus’ Banden 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis met vrije gave. 
Ad van Sleuwen, orgel.  
Muziek geschreven in en naar aanlei-
ding van de Eerste Wereldoorlog.  
Componisten o.a.: Gustav Holst, Paul 
de Maleingreau en André de Vaere.  
 
Sint Anthonis, 
Kerk van Sint-Antonius Abt 
Aanvang 16.00 uur. 
Vrije toegang, vrije gave, (€ 5,-). 
Jan Verschuren, orgel.  
Concert ter herdenking van de ons 
verleden jaar ontvallen Harm Douma.  
 
Donderdag 25 oktober 
Breda, Grote of O.L.Vr. Kerk 
Aanvang 20.00 uur.  
Toegang € 10,- 
OrgelStorm Int. Orgelfestival 
 
Vrijdag 26 oktober 
Breda, Grote of O.L.Vr. Kerk 
Aanvang 20.00 uur.  
Toegang € 10,- 
OrgelStorm Int. Orgelfestival 
 
Zaterdag 27 oktober 
Eindhoven, Stadskerk Cathrien 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang € 7,- (CJP en student vrij). 
Tommy van Doorn, orgel.
 
Breda, Grote of O.L.Vr. Kerk 
Aanvang 20.00 uur.  
Toegang € 10,- 
OrgelStorm Int. Orgelfestival 
 
Zondag 28 oktober 
Nuenen, Heilige Clemenskerk 
Aanvang 15.30 uur. 
Toegang gratis, vrije gave. 
Stephan van de Wijgert, orgel.
 
Bergen op Zoom, Gertrudiskerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Entree € 8,- Vrienden € 4,-.  
Ruud Huijbregts, orgel. 
 
Breugel, Sint-Genovevakerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Vrije toegang, collecte na afloop. 
Tannie van Loon, orgel.  
Suze Dona (15 jaar) – proza. 
 
Macharen, Sint-Petruskerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang gratis, vrije gave. 
Laurens de Man, orgel. 
 
Sint-Oedenrode, Sint-Martinuskerk 
Aanvang 19.30 uur. 
Toegang € 10,-  
‘Meijerijstad in beeld en geluid’ 
Joost Langeveld, orgel, improviseert 
bij een diavoorstelling van karakte-
ristieke beelden uit Meijerijstad. 
 
Breda, Grote of O.L.Vr. Kerk 
Aanvang 20.00 uur.  
Toegang € 10,- 
OrgelStorm Int. OrgelfestivalVo
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De Midden-Brabantse Orgelkring 
organiseert op zaterdag 25 augustus 
haar 31e orgelexcursie, dit jaar weer 
naar België waar Bel (Geel), Tessenderlo, 
Langdorp en Aarschot bezocht worden.
Bel  
De tocht brengt de deelnemers eerst naar de Sint-Lambertuskerk in Bel 
(Geel), gastheer daar is Paul De Beuckeleer.
Deze kerk bezit twee orgels, het balustrade-orgel is omstreeks 1675 ge-
bouwd door Blasius Bremser en het koororgel werd in de 19e eeuw door 
Vermeersch gebouwd. Beide orgels zijn in 2013 na een restauratie door 
orgelbouwer Thomas in gebruik genomen. Bij aankomst drinken we koffie 
of thee met gebak waarna Ad van Sleuwen beide orgels zal bespelen. 

Tessenderlo 
Na een korte rit arriveren we bij de Sint-Martinuskerk in Tessenderlo waar 
gastheer Jos Moonen van de kerkraad en organist Nils Hellemans de groep 
zal verwelkomen. Orgelbouwer Cristiaan Penceler bouwde hier in 1721 een 
orgel dat in 1839 weer drastisch werd verbouwd door Theodoor Smet. Bij 
een restauratie door Manufacture d’orgues Thomas uit Francorchamps zijn 
zowel pijpwerk uit 1721 als registers uit 1839 geïntegreerd in een nieuwe 
orgelkas. Nils Hellemans zal alle klankkleuren van dit orgel laten horen. 

Langdorp 
Na de lunch in Tessenderlo rijdt de touringcar naar de Sint-Pieterskerk te 
Langdorp (bij Aarschot). In 1781 bouwde Guillaume Robustelly hier een 
tweeklaviers sleepladen-orgel. Het pedaalklavier is een kistpedaal. Ad van 
Sleuwen zal met veel plezier het orgel aan u voorstellen. 

Aarschot 
Als afsluiting van de dag gaat het richting de kerk Onze-Lieve-Vrouw in
Aarschot met het daar aanwezige Bremser-orgel (1646), gerestaureerd door 
Jan Lapon (2012). In de tachtiger jaren bouwde Pels uit Herselt in de zuide-
lijke dwarsbeuk een nieuw orgel met enig pijpwerk uit het in 1891 gebouwde 
Drijvers-orgel dat tegen de westwand van de noordelijke dwarsbeuk hangt 
en buiten gebruik is. Ad van Sleuwen zal deze dag besluiten door beide 
orgels aan ons te laten horen. 

Deelname  
De kosten van deelname aan deze prachtige excursie zijn € 55,00 waarbij de 
busreis, het programmaboekje en de lunch zijn inbegrepen. Informatie en 
aanmelden vóór 15 juli: 
telefonisch 013-5435762 of per e-mail; mbo.excursie@gmail.com.
Vertrek vanuit Tilburg naar keuze vanaf:  
het parkeerterrein bij het Bastion-hotel aan de Kempenbaan om 07.45 uur 
of het Centraal Station Tilburg om 08.00 uur.
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Sint-Genovevakerk
Breugel
Vollebregt-orgel

Gratis toegang, collecte na afloop.

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 worden afgestemd.

Zondag 22 april 16.00 uur
Ad van Sleuwen – orgel
Piet van den Boom – gedichten

Zondag 5 augustus 16.00 uur
 Theo Jellema  – orgel 
 Geen gedichten. 

Zondag 28 oktober 16.00 uur 
 Tannie van Loon – orgel
 Suze Dona (15 jaar) – proza
 
Zondag 16 december 15.00 uur

 Gestels Vocaal Ensemble o.l.v. Jan Snel
 Simon Kadijk – orgel
 Winnaar lokale Finale Nationale 
 Voorleeswedstrijd – kerstverhaal

Secretariaat:          Walcherenlaan 13 
5691ZV Son en Breugel

0499-473160
email: sjefdenuijl@chello.nlor

ge
lk

ri
ng

-a
dv

er
te

nt
ie

s
Sint-Maartenskerk
Zaltbommel
Orgelconcerten op zaterdag 
Aanvang van alle concerten 20.00 uur

Toegang € 8,- (7 juli en 4 aug. € 10,-)
Donateurs € 5,- (7 juli en 4 aug. € 7,-)
Kinderen tot 12 jaar gratis.

7 juli                     
Openingsconcert
Hugo Bakker met 
Irene Maessen, sopraan  Zaltbommel 
14 juli   
Wim Diepenhorst               Deventer 
21 juli
Gonny van der Maten             Soest 
28 juli   
Rien Donkersloot            Amersfoort 
4 augustus         
Orgel en trombone
Sander van Marion met 
Pascal van de Velde    Scheveningen 
11 augustus                  
Bachconcert
Kees van Houten                Helmond 
18 augustus    
Wout van der Linden             Brakel 
25 augustus  
André Knevel                     Canada 
1 september    
Laurens de Man                   Utrecht 
8 september
Nationale Orgel- en Monumentendag                   
Slotconcert 
Hugo Bakker Zaltbommel 
 
www.MuziekkringBommelerwaard.nlBrigidakerk

Geldrop
Toegang vrij. Collecte.  
Aanvang 16.15 uur.
 
zaterdag 30 juni 
Canticum Groninghae 
o.l.v. Daniel Rouwkema, m.m.v. 
Geerten van de Wetering, orgel.
  
zaterdag 7 juli 
Jaap Zwart, orgel.
 
zaterdag 14 juli 
Bas de Vroome, orgel.
 
zaterdag 21 juli 
Tjeerd van der Ploeg, orgel.
 
zaterdag 28 juli  
Philip Crozier, orgel.
 
zaterdag 4 augustus 
Jan Hage, orgel. 
 
zaterdag 11 augustus   
Kees van Eersel, orgel. 
 
zaterdag 25 augustus  
Jaco van Leeuwen, orgel.
 
zondag 16 december  15.00 uur!  
Dejongdejongplus. 
Adventsconcert met orgel,
harmoniums, 8 vocalisten, 
saxofoon en viool.
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‘Gregorius van Dijk’ 
Land van Cuijk en 
Noord Limburg

Gratis toegang, 
vrije gave.

Zondag 22 april  15.30 uur 
Boxmeer  Protestantse Kerk
Peter van Dijk, orgel  inwijdings-
concert na renovatie/uitbreiding.

Donderdag 28 juni* 16.00 uur.
Horst  Lambertuskerk (L.)
Anne-Gaëlle Chanon, orgel 

Woensdag 8 augustus* 20.00 uur
Ottersum  Joannes de Doper (L.)
Jos Maters, orgel

Zondag 19 augustus* 16.00 uur
Ottersum  Joannes de Doper (L.)
Tineke Steenbrink, orgel
Judith Steenbrink, viool

Zondag 16 september 16.00 uur
Venray  St. Petrus’ Banden (L.)
Willem Hörmann, orgel

Zondag 21 oktober 16.00 uur 
Sint Anthonis  Sint-Antonius Abtkerk 
Jan Verschuren, orgel
Een concert ter herdenking van de ons 
verleden jaar ontvallen Harm Douma.

Bij de concerten met een * is de 
organist te zien op een groot scherm.

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

Zondag 6 mei
Tannie van Loon, orgel 
m.m.v. Marien van Staalen, cello.
Met werken van: Elgar, Saint-Saëns, 
Bach en Goebaldoelina
 
Zondag 10 juni.
Toni Raats, orgel 
en dameskoor Vivace.
Van Gabrieli tot Coleman / 
Van kerk naar musical

Zondag 23 september.
Janno den Engelsman, orgel 
en saxofoonkwartet Saxoranje.
Thema: Van Mozart naar Queen

www.orgelfondswouw.nl

32 33

Abdij van Berne
Heeswijk

BERNE ABDIJCONCERTEN 
sinds 1952

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

6 mei  Petra Veenswijk (Delft)
  

3 juni*   Véronique van den Engh
(Den Bosch) m.m.v. 

Schola Iuventatis o.l.v. Jeroen Felix
In memoriam Maurice Pirenne

  
1 juli*   Stephan van de Wijgert

m.m.v. strijkorkest Lundi Bleu 
o.l.v Carel den Hertog

Concert voor orgel, strijkers en pauken, Poulenc
  

2 september  Marc Fitze (Bern)
  

7 oktober Paul Damjakob (Berlijn)
  

4 november Dariusz Bąkowski-Kois 
(Krakau)

  
16 december* Kerstconcert
 Capella Monteverde 

o.l.v. Reinier Wakelkamp
Thed van den Aker, orgel

 
 

Abdijstraat 49, Heeswijk

Sint-Jansbasiliek 
Oosterhout
ORGELCONCERTEN op het 
MAARSCHALKERWEERD-ORGEL
Toegang € 7,50. Jongeren/studenten gratis.

Zondag 15 april, 15.00 uur.
‘Triple J’ concert door drie jeugdkoren 
o.l.v. Frans Bullens en Floris Hovers 
m.m.v. blazersensemble en 
Ton Stevens (Maarschalkerweerd-orgel).  

Dinsdag 12 juni, 20.00 uur, € 5,-.
Benefietconcert door schoolkoor- en 
orkest Stedelijk Gymnasium Breda 
en YRDV o.l.v Frans van Dun, 
Frans Bullens en Jan Willems.  

Donderdag 4 oktober.
Dierendag project basisscholen.   

Zondag 7 oktober, 15.00 uur. 
Dierendag concert 
Orgelsprookje ‘Olifantje Babar’ 
met lichtbeelden van het prentenboek 
van Jean de Brunhoff uit 1931 en 
muziek van Fr. Poulenc. Ton Stevens, 
orgel met Cees Rijnders, verteller.  

Zondag 18 november, 15.00 uur. 
Kaarten via www.theaterdebussel.nl: 
Sacred Concert 2.0 (Duke Ellington)  
m.m.v. de Frits Bayens Big Band, div. 
solisten en Frans Bullens, orgel.  

Zondag 10 december, 15.00 uur. 
Gartis toegang. Kerstconcert m.m.v 
de jeugd- en gemengde koren van de 
Basiliek en de H. Laurentiuskerk te 
Dongen o.l.v. Frans Bullens m.m.v. 
diverse solisten en Jan Willems, orgel.  

Op alle zaterdagen van 7 juli 
t/m 1 september* om 14.30 uur: 
gratis markt-inloopconcerten met 
lichtvoetige programmering. 
*Op 19 augustus in de OLVr Abdij

www.stichtingludens.nl

Orgelkring 
‘Jacobus Zeemans’
Etten-Leur
Toegangsprijzen: donateurs € 4,50
volwassenen € 7,00, 65+ en CJP € 6,00 
en kinderen t/m 12 jaar gratis.
Alle concerten aanvang 15.00 uur

Zondag 4 februari
Trouwkerkje
Nico Schrama, orgel 
en Paul de Meyer, viool 

Zondag 4 maart
Trouwkerkje
Trio Bestevâer, bestaande uit:
- Jeroen Manders, zang 
- Jeroen de Jong, saxofoon 
- Desiree van Warmerdam, accordeon 
Gerard van der Zijden, orgel 

Zondag 22 april
Trouwkerkje
Concert met harp en viool:
met violist Hans Rijkmans en harpiste.

Zaterdag 26 mei
Orgelexcursie Brabantse Orgelfederatie
Bezoek aan de Van Gogh Kerk, het Trouw-
kerkje en de Sint-Petruskerk in Etten-Leur.
‘s Middags naar de Sacrementskerk en 
de Grote of O.L.Vrouwekerk in Breda.
Deelname € 20,-. 
Meer informatie zie bladz. 16-21

Promenadeconcerten 
op zaterdagen in juni en juli
in de Lambertuskerk. 
Toegang gratis. 
9 juni: Jan  Pieter Lanooy 
7 juli: Bas Koster en Toon IJzerman

Zaterdag 8 september
Nationale Orgel- en Monumentendag 
Lambertuskerk van 12.00 tot 16.00 uur 
Doorlopend orgel-expositie,
orgel-demonstratie en orgelbespeling 

Zondag 7 oktober
Lambertuskerk
Vrouwenkoor o.l.v. Dineke Bicknese 
m.m.v. Rob Nederlof, orgel

Zondag 4 november
Van Goghkerk
Bernard Winsemius, orgel

www.facebook.com/orgelkringjacobuszeemans

www.jacobuszeemans.nl

Stichting Orgelkring
Waalwijk
Toegang € 10,- , scholieren € 5,-
Vrienden SOW gratis. 
Aanvang 20.15 uur.

Dinsdag 20 maart 
Kerk a/d Haven te Waalwijk 
Willem Hörmann, (orgel). Klein gemengd 
koor H. Hartkerk Vught o.l.v. Leo Smeets.

Dinsdag 10 april
Hervormde Kerk te Waspik. 
Toon IJzerman, (orgel),                        
Frank Lamm, (gitaar).

Dinsdag 15 mei 
Kerk a/d Haven te Waalwijk 
Bestuursleden Orgelkring: Rob Dommisse 
(orgel), Gijs de Bonth (piano), Ben Smeets 
(orgel) en Wim de Waal (piano).

Dinsdag 12 juni
Witte kerkje te Waalwijk. 
Bas Koster (orgel) 
en Accordeonensemble Virtuosa.

Dinsdag 10 juli
Hervormde Kerk te Sprang. 
Matthijs Louwye (orgel-cello) 
en Koen Maris (orgel).

Zaterdag 11 september
St. Jan de Doper te Waalwijk.
Iskander Zalialdinov (orgel) en het 
Zaltbommels Kamerkoor o.l.v. Jan Opschoor.
 
www.orgelkringwaalwijk.nl

Zondag. Aanvang 16.00 uur.

29 april                  Pieter Dirksen, orgel 
                            Lucie Chartin, sopraan
           Couperin: Messe pour les Couvents
                                      en solo motetten  

  3 juni                   Adriaan Hoek, orgel 

  1 juli               Tineke Steenbrink, orgel

  2 september      Aart Bergwerff, orgel
           Barok versus contemporain: 
    muziek van Bach, Böhm, Raison, 
                  Guilain, Ten Holt en Sixten 

30 september       Pieter Dirksen, orgel           
                                         & clavecimbel
  Cassandra Luckhardt, viola da gamba  
          François Couperin: 
  Gloria, Pièces de Viole

www.severijn-orgel.nl

Martinuskerk Cuijk

MUZIEK OP ZATERDAG
Aanvang 17.00 uur  Toegang € 10,-  
www.pgdenbosch.nl Evensongs vrije gift

EVENSONGS
23 JUNI  l  VOCAAL THEOLOGEN ENSEMBLE
o.l.v. Hanna Rijken ~ Sebastiaan ‘t Hart, orgel
 
29 SEPTEMBER  l  RODEN GIRL CHORISTERS
o.l.v. Sonja de Vries ~ Sietze de Vries, orgel
 
17 NOVEMBER  l  CHORAL VOICES
o.l.v. Daniel Rouwkema ~ Jamie de Goei, orgel

ORGELCONCERTEN
28 APRIL  l  PETER EILANDER 
26 MEI  l  JAMIE DE GOEI 
2 JUNI  l  JOS VAN DER KOOY 
25 AUGUSTUS  l  JAN HAGE
15 SEPTEMBER  l  WIM WIJNEN 
 m.m.v. WANDA VISSER, VIOOL

13 OKTOBER l  JAMIE DE GOEI
 m.m.v. AB BROUWER, TROMPET

Grote Kerk 
‘s-Hertogenbosch

Stadskerk Cathrien
Eindhoven

CONCERTEN 2018.
Toegang € 7,- 
(tot 18 jaar, CJP en studenten vrij toegang)
 
Het hele jaar koor-, kamer- of 
orgelconcerten op zaterdagmiddag 
om 15.00 uur (behalve in juli en 
augustus) 
Met* 14.00 uur lezing door Hans Strootman 

28 april*
Anne-Gaëlle Chanon, orgel (F)
 
26 mei 
Jeroen Follon, orgel (B) 
 
23 juni*
Beiaard- en orgelspektakel  
Rosemarie Seuntiëns, beiaard & 
Ruud Huijbregts, orgel 

September: Orgelfestival 
(onder voorbehoud) 

27 oktober
Tommy van Doorn, orgel  
 
24 november 
Kees van Houten, orgel
met Marjon Strijk, sopraan 
 
22 december 
Wouter van der Wilt, orgel  

Zie voor alle concerten 
en de actuele stand van zaken: 
www.muziekindecathrien.nl
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Sint-Janskathedraal
‘s-Hertogenbosch

Dinsdagavondconcerten
Aanvang 20.00 uur.  
Entree € 10,00. 
Jongeren t/m 15 jaar gratis.

22 mei 
Frédéric Blanc 
Notre-Dame d’Auteuil 
Parijs (FR)

5 juni  
Gonny van der Maten 
Oude Kerk, Soest

19 juni 
Véronique van den Engh
Sint-Janskathedraal
‘s-Hertogenbosch

3 juli 
Matthias Havinga
Ronde Lutherse Kerk
Amsterdam

17 juli 
Bernard Winsemius   
Nieuwe Kerk, Amsterdam

31 juli
Pieter van Dijk
Grote Sint-Laurenskerk, Alkmaar

14 augustus 
Eeuwe Zijlstra 
Grote Kerk, Harlingen

28 augustus 
Andrew Lucas, 
St. Albans Cathedral, Hertfordshire (UK) 

Zaterdagmiddagconcerten
Van juni tot half september op zaterdag
inloopconcerten van 16.00-16.30 uur.
Toegang vrij. Collecte. 
In juni vijf jonge aankomende talenten: 

2 juni 
Diederick Clements (1997)

9 juni  
Leendert Verduijn (1996)

16 juni  
Rik Melissant (1999)

23 juni  
Jaap de Kok (1998)

30 juni  
Alexander de Bie (2001)
 
www.orgelconcerten-hendrik-niehoff.nl

Sint-Willibrorduskerk 
Deurne

Zondag 15 juli, 16.00 uur.
Mark van Platen, orgel.
 
Zaterdag 25 augustus, 20.00 uur.
Nacht van het Witte Doek,
stomme film met orgelbegeleiding.
 
Zaterdag 8 september, 16.00 uur.
Nationale Orgeldag 
Amateurorganisten.

Zondag 16 september, 16.00 uur. 
Koen van Assche, de Bronzen Piano, 
een mobiel carillon uit België. 

Naast deze concerten zijn er nog meer 
te vinden op:
www.willibrorduskerkdeurne.nl

Ledevaertkerk
Chaam

Donderdag 23 augustus 
Aanvang 20.00 uur. 
Gratis toegang, vrije gave.  
Jan-Sjoerd van der Vaart, orgel 
met violiste Gerianne Wigboldus. 

www.ledevaertkerk.nl

Gertrudiskerk 
Bergen op Zoom
Orgelconcerten:  
Aanvang 16.00 uur. 
Entree € 8,- en Vrienden € 4,-
 
Zaterdag 26 mei 
Laurens de Man, orgel  
‘Muzikale vetes’ 
 
Zaterdag 30 juni 
Studenten van het 
Fontys Conservatorium Tilburg
Toon IJzerman & Niels de Klerk
 
Zaterdag 25 augustus 
Jong talent uit de regio bespeelt de orgels  

Nationale Orgeldag,
Open Monumentendag:  
Zaterdag 8 september
Regelmatige orgelbespelingen 
 
Ibach-Festival  
Vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 oktober 
Kijk op de website voor het programma 
 
Zondag 28 oktober  
Ruud Huijbrechts, orgel  
Zondag 25 november  
Emmanuel van Kerckhoven 
en Janno den Engelsman 
Met o.a. muziek voor 2 orgels en 4 handen

www.gertrudiscultuurstichting.nl

Midden-Brabantse
Orgelkring 
in samenwerking met
Het Cenakel Tilburg
Zondag 25 maart 16:00 (toegang € 15) 
Het Cenakel Tilburg (Kempenbaan) 
Verrassende Orgelklanken (I)
Tommy van Doorn (orgel)
Enide Lebrocquy (sopraan) 
m.m.v. Tilburgs Vocaal Ensemble
o.l.v. Ramon van den Boom
Informatie & reserveren: www.cenakel.nl

Zondag 6 mei 16:00 (toegang € 10) 
Willibrorduskerk, Diessen (Kerksingel)
Jan Willems (orgel) 
Ilse van Wuijkhuijse (sopraan)

Zondag 3 juni vanaf 14:00 
(gratis toegang met collecte na afloop) 
Andreaskerk en Petruskerk, 
Hilvarenbeek (Vrijthof) 
Ad van Sleuwen en Jac Peeters (orgel)
14:00 -  Start in Andreaskerk (PKN)
14:30 -  Petruskerk, koororgel met
 blaasinstrument en/of zang
15:15 -  Lezing Aad Goedendorp
16:15 -  Kistorgel en Van Hirtum-orgel

Zondag 1 juli 16:00 (toegang € 10) 
Lambertuskerk, Udenhout (Slimstraat)
Bart Wuilmus (orgel) 

Zaterdag 25 augustus  07:45 - 20:00
31e orgelexcursie (België) 
Bel (Geel), Tessenderlo, Langdorp en 
Aarschot. Deelname € 55 incl. busreis, 
programmaboekje en lunch. Aanmelden 
vóór 15 juli 2018. Voor informatie en 
aanmelding: telefoon 013 5435762 of 
per email: mbo.excursie@gmail.com

Zondag 2 september 16:00 (toegang € 10) 
Sint Jan, Goirle (Kerkstraat)
Wouter van der Wilt (orgel)

Zondag 7 oktober 16:00 (toegang € 10)
Sint-Dionysiuskerk, Tilburg (Goirkestraat)
Ad van Sleuwen (orgel)
Einde Eerste Wereldoorlog (1914-1918)
Beelden en muziek uit die periode 
 
Zondag 4 november 16.00 (toegang € 15) 
Het Cenakel Tilburg (Kempenbaan) 
Verrassende Orgelklanken (II)
Geert Bierling (orgel) 
Willem de Vries (bariton)
Informatie & reserveren: www.cenakel.nl

Grote Kerk Breda

Jong Talent  
lunchconcerten
woensdag van 12.45 tot 13.30 uur:
23 mei | 30 mei| 6 juni| 13 juni| 20 juni

Bach op Zondag 
zondag van 12.00 tot 13.00 uur:
15 juli | 22 juli | 29 juli | 5 augustus 

OrgelStorm  
Internationaal Orgelfestival
van 25 t/m 28 oktober

www.artunorganized.nl

Joannis Baptistkerk
Klundert

Zaterdag 23 juni
Wandelconcerten tijdens de Braderie. 
14.00 uur Jaco van den Berg, orgel.
15.00 uur  Gerben Mourik, orgel. 
16.00 uur Henk Strootman, orgel.

Donderdag 5 juli
Improvisatiecursus voor organisten.
Loop gerust even naar binnen.
Cursustijden: 
8.30-12.00 uur en 13.30-17.00 uur. 
Om 17.00 uur sluit  Gerben Mourik af 
met een kort improvisatieconcert. 

Vrijdag 24 augustus 
‘Bach-Nacht’ van 20.00-22.30 uur.
- Cello-sonates door Hanneke Rouw. 
- Piano door Jaap Eilander 
- ‘Moderne’ Bach door  Gerben Mourik   
  (Marcussen- & Vermeulen-orgel).

Zondag 30 september 
Aanvang 15.00 uur.
Engelse koormuziek en samenzang 
door Koor LaChanda o.l.v. Ruud Krijnen. 
Gerben Mourik laat het Vermeulen-orgel 
klinken als in een Engelse kathedraal...

Zaterdag 20 oktober 
Aanvang 15.00 uur. 
Vuurwerk op twee orgels door 
Bert den Hertog en Gerben Mourik.

Vrijdag 30 november 
Aanvang 20.00 uur.
Relax-concert door  Aart Bergwerff op 
orgel en Arrianne Schipper op harp.
‘Minimal Music’ en de organist speelt 
vurige Argentijnse muziek: tango’s! 

Donderdag 20 december 
Aanvang 20.00 uur.
Carols in Klundert.
Engelse Carols met hun aanstekelijke 
melodieën en ontroerende teksten 
worden afgewisseld met samenzang 
van bekende kerstliederen en orgel-
solo’s. 
 
tickets.indeklundert.nl

www.destadklundert.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’.

De komende orgelconcerten zijn: 
15 april Tommy van Doorn (orgel).
17 juni Jan Willems (orgel) en 
Ilse van Wuijkhuijse (sopraan). 
16 september Tannie van Loon (orgel) 
en Marien van Staalen (cello).  
18 november Jan-Sjoerd van der 
Vaart (orgel) en Gerianne Wigboldus 
(viool).
De concerten zijn gratis, maar een vrij-
willige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
Na afloop van ieder concert wordt u 
een kop koffie of thee aangeboden.

Kamermuziek- 
en orgelconcerten

Voor meer informatie: 
www.jeroenboschziekenhuis.nl/
concerten

Zondag 17 juni, 16.00 uur 
  Jack Evers, orgel en Louise Rijs, alt
  ‘Een Frans concert’
   Toegang € 10,00.  
   Na het concert is er gelegenheid 
   om de muzikanten en 
   elkaar te ontmoeten onder het 
   genot van een glaasje Franse wijn.

Zondag 28 oktober, 19.30 uur  
  ‘Meijerijstad in beeld en geluid’
   Toegang gratis.  
   Een geweldig concert van organist   
   Joost Langeveld waarbij hij op het 
   Smits-orgel improviseert bij een 
   diavoorstelling met karakteristieke 
   beelden uit Meijerijstad.

Zie de orgelconcertagenda in dit blad voor 
de concerten van de zomercyclus op de
zaterdagen van 7 juli tot 18 augustus 
(aanvang 15.30 uur, toegang gratis, vrije gift) 
en op 9 september Nationale Orgeldag en 
Open Monumentendag.

Zie voor het complete programma ook:
 www.smitsorgel.nl

Sint-Martinuskerk
Sint-Oedenrode

Robustelly-orgel 1772  
Concerten op zondag om 20.00 uur.
Vrije toegang, vrije gave.

10 juni  Jan van de Laar 
 stadsorganist Helmond 
24 juni Pieter Jelle de Boer 

Compiègne (F) 
15 juli David Jansen 
 Soest

12 augustus Aart Bergwerff 
 Breda

26 augustus Cindy Castillo 
 Brussel (B) 
9 september Christine Kamp 
 Weesp 
23 september Jan van de Laar 
 Helmond

Op zaterdagen van 16 juni t/m 14 juli, 
19, 25 augustus en 1, 8 en 15 september:    
Marktbespelingen van 11.30 tot 12.00 uur
met vrije toegang en vrije gave.

Zaterdag 8 september  
Nationale Monumenten- en Orgeldag:  
Gedurende de gehele dag activiteiten 
rondom het Robustelly-orgel.

Zaterdag 8 en 22 december:  
Muziek voor Advent en Kerst
(16.00-16.30 uur) Jan van de Laar

www.robustelly-society-helmond.com

Sint-Lambertuskerk
Helmond

Sint-Petrusbasiliek
Boxtel

Zondag 22 april 
Stephan van de Wijgert, orgel  
Zondag 13 mei 
Geerten Liefting, orgel  
Zondag 24 juni 
Bart Jacobs, orgel. 
Zondag 26 augustus 
Kees van Houten met Marjon Strijk, sopraan.  
Zondag 23 september 
Bert den Hartog, orgel.  
Zondag 14 oktober 
Tommy van Doorn, orgel.

Matinee-concerten op zaterdag 
Aanvang 14.00 uur. 
Toegang gratis, vrijwillige bijdrage na afloop.  
7 juli: Tommy van Doorn  
21 juli: Toon IJzerman  
11 augustus: Niels de Klerk  
8 september: Tommy van Doorn

Aanvang 20.15 uur.
Entree € 8,-
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Manuaal C-f3
Prestant  8 vt N
Holpijp  8 vt N
Octaaf  4 vt D
Fluit  4 vt D
Octaaf  2 vt D
Flageolette  1 vt P
Viola  8 vt P
Trompet B/D  8 vt N

Pedaal C-f
Subbas  16 vt O 
Aangehangen

D= Van Dijck
N= Van Nistelrooij
O= Ostertag
P= Pels & Van Leeuwen

DispositieTijdschema van de excursie
Vanaf 09.30 uur Parochiekerk van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming, Handel
 Welkom,‘inchecken’, programmaboekjes
10.00 uur Toelichting op het Van Dijck-orgel door Peter Lathouwers, voorzitter Stichting Orgelfonds Handel
 Aansluitend orgelbespeling door Gerard Habraken
11.15 uur R.-k. Kerk Sint-Jans Onthoofding te Gemert
 Toelichting op het Smits-orgel door Rogér van Dijk, orgeladviseur
 Aansluitend orgelbespeling door Gerard Habraken
Lunch op eigen gelegenheid
14.00 uur Protestantse Kerk van Boxmeer
 Toelichting op het Knipscheer-orgel door Rogér van Dijk, orgeladviseur
 Orgelbespeling door Tommy van Doorn
14.45 uur Sint-Petrusbasiliek te Boxmeer
 Toelichting op het Bremser-/Verschueren-orgel door Johan Zoutendijk, directeur 
 Verschueren Orgelbouw
 Slotconcert door Tommy van Doorn
 Aansluitend uitreiking van de excursie-cd

1Het Van Dijck-orgel (vóór 1695)
  in de Kerk van Onze Lieve Vrouw 
   ten Hemelopneming te Handel

Najaars excursie

Dit jaar voert onze najaarsexcursie de deel-
nemers naar het noordoosten van Brabant. 
Deze excursie wordt zoals gebruikelijk geor-
ganiseerd in samenwerking met het maand-
blad De Orgelvriend en de afdeling Noord-
Brabant van de Koninklijke Vereniging van 
Organisten en Kerkmusici. 
We starten in Handel en eindigen in Boxmeer, 
beide een bedevaartskerk. De orgels in deze 
kerken dragen sporen van de orgelmaker Jan 
van Dijck uit de 17e eeuw. Het orgel in Han-
del en de orgelkas van het orgel in de basiliek 
van Boxmeer behoren tot de oudste van onze 
provincie. Handel heeft een qua klank en uit-
straling prachtig maar in opzet bescheiden 
orgel. Vervolgens het oudst nog bespeelbare 
orgel van de orgelmakersfamilie Smits: het 

Deelname 
De bijdrage aan deze excursie 
bedraagt € 20,- per persoon, te 
voldoen bij de aanvang van de 
excursie in Handel. 
Deelnemers ontvangen een 
programmaboekje en aan het 
einde van de excursie de dan 
recent opgenomen cd waarop 
Gerard Habraken en Tommy 
van Doorn werken ten gehore 
brengen die zij ook spelen tij-
dens de excursie.
Aanmelden voor deze excursie 
via excursie@brabantorgel.nl.
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naar Handel,   
  Gemert 
    en Boxmeer

Het orgel
Het orgel van Handel moet eind 17e 
eeuw zijn opgeleverd en was waar-
schijnlijk geschonken door de Gemert-
se commandeur Bertram Wessel van 
Loë. De Kapel in Handel kreeg een 
bescheiden viervoets orgel (omvang 
C–D-c³) gebouwd door Jan van Dijck 
uit Gemert, die hier ook een altaar 
vervaardigde. Na de brand in 1709 
heeft waarschijnlijk Matthijs Verhof-
stadt (mogelijk leerling van Van Dijck) 
reparaties aan het orgel verricht. 
In de 19e eeuw was het orgel in 
onderhoud bij de orgelmakers Smits 
te Reek en Joh. Winkels uit Venray. 
In 1868 werd het orgel door Leonard 
Aloysius van Nistelrooij uit Oss ver-
groot tot een 8-voets instrument, 
waarbij hij het klavier, het pedaal, de 
windlade, het mechaniek en regeer-
werk vernieuwde. Hij voegde drie 
nieuwe registers toe, waaronder een 
bestaande Holpijp (18e eeuws?). Van 

Nistelrooij gebruikte voor de kas veel 
delen van de oude Van Dijck-kas. 
In 1889 verbouwt Ostertag het tot 
een tweeklaviers orgel met onderpo-
sitief, met behoud van het bestaande 
manuaal. Ook wordt de speeltafel van 
de achter- naar de zijkant verplaatst. 
Een pedaallade voor de Subbaβ 16 vt 
wordt achter het orgel toegevoegd.
In 1953 wordt het orgel grondig ge-
wijzigd, waarbij het onderpositief tot 
rugpositief wordt omgebouwd.
In 1989 werd het inmiddels onbe-
speelbare orgel opgeslagen. 
Onderzoek door Hans van der Harst 
en Rogér van Dijk gaf duidelijkheid 
rond de nog aanwezige delen van het 
orgel. Onder advies van Ton van Eck 
en Rogér van Dijk werd het orgel in 
2004/2005 door Pels & Van Leeuwen 
teruggebracht naar de Van Nistelrooij-
situatie van 1868 met handhaving van 
het Ostertag-pedaal. Daardoor ging de 
speeltafel weer naar de achterzijde.
Het gehele orgel werd grondig geres-
taureerd. De bestaande magazijnbalg 
werd nu buiten de orgelkas opge-
steld. Voor intonatie werd aansluiting 
gezocht bij het Van Nistelrooij-orgel in 
Teeffelen (zie ook blz.42/43).
Het op de balustrade aangebrachte 
wapen van Baron van Eynden onder-
steunt de voorname uitstraling van dit 
Van Dijck–Van Nistelrooij-orgel.

Zaterdag 13 oktober 
in 2016 gerestaureerde orgel in Gemert. 
We starten de middag in de Protestantse 
Kerk van Boxmeer, waar zich een juweel van 
een orgel van Knipscheer bevindt. Dat orgel 
is recent gerestaureerd door Verschueren 
Orgelbouw te Ittervoort. Tot slot bezoeken 
we in de Sint-Petrusbasiliek van Boxmeer het 
Verschueren-orgel met zijn prachtige oude 
kas. Het slotconcert wordt hier gegeven door 
Tommy van Doorn.
Gerard Habraken, organist te Eindhoven, 
bespeelt de beide orgels die wij ’s ochtends 
bezoeken, Tommy van Doorn, organist van 
de Sint-Petrusbasiliek te Boxtel, bespeelt de 
twee orgels van het middagprogramma. 
Wij belichten op de volgende bladzijden de 
kerken en de orgels van deze excursie.

Handel als bedevaartsplaats
In de kerk staat een Mariabeeld met Jezus 
op haar linkerarm en een scepter in de 
rechterhand. Dit 35 cm hoge lindenhou-
ten beeld dateert uit de vroege 14e eeuw. 
Reeds in 1368 is er sprake van de ver-
ering van Onze Lieve Vrouw in de kapel 
van Handel. In 1459 wordt de kapel tot 
rectoraatskerk verheven en krijgt dan 
bekendheid als bedevaartsplaats. Bisschop 
Ophovius van Den Bosch erkent in 1627 
de cultusplaats, na drie wonderbaarlijke 
genezingen. De bedevaart werd onderbro-
ken toen de heerlijkheid Gemert van 1648 
tot 1662 werd ingelijfd bij de Generaliteits-
landen. Ook tussen 1798 en 1803 gold een 
processieverbod vanuit het Franse bestuur. 
Nog steeds zijn er jaarlijks voetprocessies 
vanuit Gemert, Geldrop en Valkenswaard 
naar Handel.

De kerk
De kerk van Handel, in 1946 tot parochie-
kerk verheven, is gedurende vele eeuwen 
regelmatig gewijzigd en vergroot. Van 
1696 tot 1708 werd aan de oostzijde een 
groot koor aangebouwd. Het westelijk deel 
van het schip werd in 1747 vernieuwd. 
In 1896 werd de 15e eeuwse toren ver-
vangen door een neogotische toren (Pierre 
Cuypers). De meest ingrijpende verbou-
wing vanaf 1902 werd verricht door Jos 
Th.J. Cuypers. De drie oostelijke traveeën 
van het schip kregen zijbeuken en er 
verrees een nieuw koor. In 1935 werd de 
zuidbeuk vergroot als Mariakapel. Hier 
werden door de Roermondse kunstenaar 
Max Weiss in 1950 glas-in-lood-ramen ge-
plaatst en in 1954 de wanden met opaline 
tegels bekleed.
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Dispositie
Hoofdwerk  C–f³
Bourdon  16 vt
Prestant  8 vt
Holpijp  8 vt
Viola di Gamba  8 vt
          1877/1925
Octaaf  4 vt
Fluit  4 vt
Octaaf  2 vt
Mixtuur  3 st
Bombarde B/D 16 vt
                    1986
Trompet  B/D 8 vt
                    1925

Positief 
Holpijp  8 vt
Fluittravers D  8 vt
Prestant      1986 4 vt
Fluit      1833/1986 4 vt
Octaaf         1986 2 vt
Flageolet     1986 1 vt
Kromhoorn B/D  8 vt
                     1986
Klairon B     2016 4 vt
Tremulant 
Pedaal (C-d1)
Aangehangen

Manuaalkoppel.
Ventiel.
Toonhoogte 
a’ = 415,3 Hz.
Temperatuur 
evenredig zwevend.
Winddruk 86 mm. 

2 3
Het F.C. Smits-orgel (1833) 
 in de Kerk van Sint-Jans Onthoofding        
   te Gemert

Zaterdag 13 oktober 
Het Knipscheer-orgel (1873) 
 in de Protestantse Kerk 
  van Boxmeer

Het orgel
Het orgel in de Protestantse Kerk in 
Boxmeer is gebouwd door de Hermanus 
Knipscheer II en werd in 1873 aangekocht 
door de Hervormde Kerk te Koudekerk 
aan den Rijn. De plaatsing van het in-
strument werd geleid door Knipscheers 
meesterknecht A.T.M. van Ingen, die het 
onder eigen naam signeerde. In 1926 
plaatste Gerrit van Leeuwen het orgel in 
de kerk van Boxmeer echter zonder de 
drie beelden en de gesneden zijpanelen 
die het huidige orgel in Koudekerk aan den 
Rijn nog sieren. A. Standaart herstelde 
het orgel in 1934. In 1948 kreeg het een 
elektrische windvoorziening. Ondanks dat 
de orgelcommissie van de Nederlands 
Hervormde Kerk het orgel – niet wetend 
dat dit van Knipscheer was! - ‘afkeurde’  
hield Jan Bongaerts uit Boxmeer het orgel 
spelende. In 1973/74 werd het orgel door 
L. Verschueren gerestaureerd, waarbij de 
windladen van telescoophulzen werden 
voorzien. In 1988 zijn nieuwe vleugel-
stukken aangebracht, gesneden door E. 
Hermans (Vortem-Mullem). In 1992/93 is 
de orgelwand onder architectuur van ing. 
P.D. van Vliet (Loosdrecht) gereconstru-
eerd. Tevens zijn toen nieuwe bekronende 
beelden geplaatst, vervaardigd door J. van 
de Vliet (Gouda), naar voorbeeld van het 
Knipscheer-orgel (1865) in de Hervormde 
Kerk van Wamel. Daarna zijn orgelwand en 
orgelkas opnieuw geschilderd. Aansluitend 
maakten de medewerkers van Verschueren 
Orgelbouw het orgel schoon.
Bij de recente restauratie door Verschue-
ren onder advies van Rogér van Dijk werd 
het orgel gecompleteerd met een histori-
sche Vox Humana 8 vt die op de daarvoor 
gereserveerde stok werd geplaatst. De 
telescoophulzen zijn verwijderd. Tevens 
zijn de klavieren gerestaureerd en van 

Dispositie
Manuaal  C–f³
Prestant  8 vt
Bourdon  8 vt
Octaaf  4 vt
Quintfluit  3 vt
Octaaf  2 vt
Terts D  13/5 vt
Mixtuur B/D  2-4 st
Vox Humana  8 vt 
Bovenwerk 
Prestant D  8 vt
Holpijp  8 vt
Viola di Gamba  8 vt
Fluit  4 vt 
Pedaal (C-g0)
Aangehangen

Tremulant
Manuaalkoppel

nieuwe bakstukken, 
lijsten en toetsbeleg 
voorzien. Het bin-
nenwerk is schoon-
gemaakt en waar 
nodig hersteld. 
Ook is de intonatie 
nagelopen en waar 
nodig gecorrigeerd 
op de in 1974 vast-
gestelde winddruk.
De Prestant 8 vt 
staat vanaf Fis in 
het front; de groot-
ste zes pijpen zijn 
van hout en lig-
gend onderin de kas 
aangebracht. Het 
groot-octaaf van de 
Viola di Gamba 8 vt 
is gecombineerd 
met de Holpijp 8 vt.

De kerk
Op 1 december 1822 werd de Hervormde 
Kerk in Boxmeer in gebruik genomen. Hij 
werd gebouwd als Waterstaatskerk, een 
zaalkerk met pilasters en rondboogvensters. 
Het gebouw heeft een zadeldak met daarop 
een dakruiter. Het orgel werd in 1823 ge-
schonken door gemeentelid Oscar Zweifel. 
Het was een tweedehands instrument en 
kwam van Zwammerdam. Het orgel werd 
geplaatst door J.R. Titz, orgelmaker te 
Venray. De klokkenstoel heeft een klok met 
een diameter van 70 cm., gegoten in 1922 
door een anonieme gieter. In 1926 werd het 
oude orgel vervangen door een orgel van 
Knipscheer dat voordien geplaatst was in 
de Hervormde Kerk in Koudekerke aan den 
Rijn. In 1973 werd het kerkgebouw opgeno-
men in het rijksmonumentenregister. 
Sinds 2004 is Boxmeer een PKN-gemeente.

De kerk
De nu neogotische kruiskerk van Gemert, gewijd 
aan Johannes de Doper, heeft een rijke historie. 
Het middenschip dateert uit 1437, terwijl koor 
en sacristie gebouwd werden van 1467 tot 1482. 
Schilden en wapens in de kerk herinneren aan de 
periode dat de Duitse orde en de heer van Gemert 
hier het gezag hadden. Naar gegevens uit 1696 
beschikte de kerk toen over een orgel. Eén van de 
schilden heeft mogelijk aan dit vroeger orgel be-
vestigd gezeten. Uit aantekeningen in het begraaf-
register van de parochie blijkt dat dit instrument 
werd gebouwd door Joannes van Dijck die op 21 
maart 1695 in Gemert werd begraven, dezelfde 
bouwer van het orgel in Handel. Van dit vroe-
gere orgel van Gemert is helaas nauwelijks iets 
bekend. Onder architectuur van Hendrik Jacobus 
van Tulder is de kerk in 1853 ingrijpend verbouwd 
en uitgebreid in neogotische stijl. Toen werd ook 
de 57 meter hoge toren met zijn karakteristieke 
achtkantige naaldspits toegevoegd.
In het rijke interieur hangen in de zijbeuken schil-
derijen, één van de heilige Dominicus uit 1745 en 
één van Sint Jan uit 1830. In de Mariakapel hangt 
een middeleeuws kruisbeeld en verder is er een uit 
de 15e eeuw daterend hardstenen doopvont met 
koperen deksel, stenen wijwaterbakken en kruis-
wegstaties. De kerk bezit ook prachtige gebrand-
schilderde ramen en houtsnijwerk. Het neogotisch 
hoofdaltaar is ontworpen door Hendrik van der 
Geld. Deze maakte ook het indrukwekkende altaar 
voor de Sint-Martinuskerk in Cuijk.

Het orgel
F.C. Smits bouwde in 1833 voor Gemert een 
nieuw instrument nadat het oude orgel van 
Van Dijck verkocht was aan Heeze. Het is 
het oudst bewaarde orgel van Smits. Na de 
verbouwing van de kerk herplaatste Smits in 
1855 het orgel. 
Bij de restauratie in 1877 door Gradussen 
werd het orgel op het balkon naar achteren 
geplaatst waarbij de klaviatuur naar de 
rechter zijkant van het orgel verhuisde 
en de mechanieken daardoor bijna 
geheel moesten worden vernieuwd.
Het kreeg toen ook nieuwe klavieren
en registerknoppen. Het Manuaal bleef 
ongewijzigd maar de dispositie van het 
Onderpositief werd in romantische zin 
ingrijpend gewijzigd. 
In 1925 kon Smits dankzij een belangrijke 
gift een noodzakelijke restauratie uitvoeren. 
Naast schoonmaak en herstel werd een 
nieuw pedaalklavier aangebracht en kreeg 
het Manuaal een nieuwe Trompet 8 vt. Op 
het Positief werd de Kromhoorn vervangen 
worden door een Voix céleste. Ook de balgen 
werden gerestaureerd. Daarna deed Vermeulen 
te Weert het onderhoud. Op enig moment is 
de toonhoogte gewijzigd naar a¹ = 440 Hz 
en werd het laatste originele Smits-tongwerk, 
een Bombarde 16 vt op het manuaal, verwijderd. 
In 1963 werd het orgel onderzocht door Hans 
van der Harst en rijksadviseur H.L. Oussoren. 
Pas in 1985 kreeg Pels & Van Leeuwen de 
opdracht het orgel te restaureren met o.a. 
terugkeer naar de oorspronkelijke dispositie. 
De technische aanleg van 1877 bleef wel 
gehandhaafd. Windladen, windvoorziening, 
mechanieken en pijpwerk werden hersteld 
en de toonhoogte werd gereconstrueerd. 
Een aantal registers moest nieuw worden 
gemaakt in oude factuur, waarbij de Trompet 
gehandhaafd bleef. De orgelkas en het oksaal 
werden opnieuw geschilderd en de frontpijpen 
belegd met tinfolie en bladgoud. Om budget-
taire redenen kon de windvoorziening slechts 
worden hersteld en werd de Klairon B 4 vt 
niet geplaatst. 
Bij de restauratie in 2016 door Verschueren 
is het orgel geheel schoongemaakt. Al het 
pijpwerk is van de lades genomen, schoon-
gemaakt en zo nodig gerestaureerd. Er werd 
ook pijpwerk gecorrigeerd in de stijl van 
Smits. De nog ontbrekende Klairon B 4 vt op 
het Positief is nieuw gemaakt. De intonatie is 
geoptimaliseerd. De klaviatuur, de mechanie-
ken, pijpstokken, roosters, slepen en afdicht-
ringen werden schoongemaakt en waar nodig 
hersteld. De vier originele Smits-spaanbalgen 
met balgstoel zijn gerestaureerd en de trapin-
stallatie gereconstrueerd. Proefondervindelijk 
is de winddruk vastgesteld op 86 mm Wk 
waardoor de lage tonen meer draagkracht 
hebben en het klankbeeld kleurrijker is. 
Sommige frontpijpen zijn niet-sprekende 
imitatiepijpen.
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Dispositie
Hoofdwerk C–g³
Prestant   8 vt
Roerfluit   8 vt
Octaaf  4 vt
Speelfluit  4 vt
Kwint  2 2/3 vt
Openfluit  2 vt
Octaaf  2 vt
Larigot  11/3 vt
Flageolet  1 vt
Mixtuur 1 vt 3 st
Cornet D  3 st
Sesquialter D  2 st
Trompet  8 vt
Klaroen  4 vt

Rugwerk 
Bourdon  8 vt
Gamba  8 vt
Prestant  4 vt
Blokfluit  4 vt
Nazard  2 2/3 vt
Doublette  2 vt
Cimbel  2 st
Kromhoorn  8 vt

Pedaal  C-f¹
Subbas  16 vt
Octaafbas  8 vt
Gedektbas   8 vt
Kwintbas 5 1/3 vt
Prestant   4 vt
Bazuin  16 vt

Koppelingen: 
Hoofdwerk + Rugwerk
Pedaal + Hoofdwerk
Pedaal + Rugwerk

Toonhoogte 
   a¹ = 440 Hz
Evenredig zwevende 
   temperatuur.
Winddruk HW en RW:  
   68 mm WK
Winddruk Pedaal: 
   80 mm Wk

4Het Bremser-/Verschueren-orgel 
 (1677-1959) 
  in de Sint-Petrusbasiliek
  te Boxmeer

Zaterdag 13 oktober 

Bedevaartskerk
De huidige Sint-Petruskerk werd 
gebouwd op de plaats van de in 
1944 verwoeste kerk. Hij werd 
ontworpen door de bekende 
Vughtse architect Hendrik Willem 
Valk en in 1952 ingewijd. In de 
crypte zijn nog restanten van de 
voormalige romaanse en laatgo-
tische kerken te vinden. Ook treft 
men de marmeren 
graftombe voor graaf Oswald III 
van den Bergh en zijn gemalin 
uit 1741, vervaardigd door Jan-
Baptist Xavery. Het prachtige 
in renaissancestijl uitgevoerde 
eikenhouten oksaal, in 1634-
1637 door Jan Werkens vervaar-
digd, is het enige oksaal dat in 
Noord-Brabant overgebleven is 
en gelukkig de oorlogsverwoes-
tingen overleefde. Op de balu-
strade zijn de wapens aange-
bracht van graaf Albert van den 
Bergh en zijn echtgenote. Ook 
op het oksaal zijn heiligenbeelden 
geplaatst. Op de balustrade treft 
men laatgotische beelden. Deze 
beelden stammen uit de 15e 
en 16e eeuw. Boven het oksaal 
bevindt zich het hoofdorgel. 
De moderne gebrandschilderde 
ramen zijn van Eugène Laudy, 
en in de Bloedkapel ramen van 
Luc van Hoek.
Het zogenaamde Bloedwonder 
dat rond 1400 plaatsvond in de 
crypte maakte van Boxmeer 
een bedevaartplaats. Er bevindt 
zich een kostbare reliekschrijn 
van het Heilig Bloed. Ieder jaar 
is er twee weken na Pinksteren, 
de zogenaamde Vaartzondag, 
een processie: de Vaart. Dit is 

Het orgel
In de oorspronkelijke kerk 
werd op het bovengenoemde 
oksaal in 1677 een nieuw orgel 
geplaatst door Blasius Bremser. 
De orgelkas is vervaardigd door 
Daniël Heymericx uit Boxmeer. 
In 1688 werd het orgel met 
een onderpositief voltooid door 
Jan van Dijck waarna Conrad 
Ruprecht het orgel in onder-
houd kreeg. In 1844 breidde 
Wilhelm Rütter het orgel uit 
met een vrij pedaal. Rond die 
tijds noteerde Broekhuyzen als 
dispositie abusievelijk die van 
het Severijn-orgel zoals dat 
toen in Cuijk stond. 
Harrie Winkels pneumatiseerde 
het instrument in 1914. 
In de Tweede Wereldoorlog werd 
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de kerk door oorlogsschade in 
1944 verwoest, maar zowel het 
oksaal als de orgelkas waren 
door Karmelieten geborgen. 
Nadat de nieuwe kerk in 1952 
was gebouwd werd door Bik uit 
Boxmeer het orgel herplaatst.
In 1959 bouwde L. Verschueren 
een nieuw mechanisch orgel in 
de oude kas. Daarbij werd het 
onderpositief als rugwerk los 
van de hoofdkas in de balu-
strade geplaatst. De dispositie 
werd overgenomen van de 
toenmalige dispositie van Cuijk. 
Behoudens het Rütter-pedaal 
werd toen geen oud pijpwerk 
herplaatst. Het orgel werd in 
gebruik genomen met een 
bespeling door Albert de Klerk.

om het Bloedwonder te herdenken. Op 25 juni 2000, bij 
gelegenheid van 600 jaar Boxmeerse Vaart, is per decreet 
van Paus Joannes Paulus II de Petruskerk verheven tot 
Basilica Minor. Daarbij heeft zwaar gewogen dat de heilig 
verklaarde Titus Brandsma in Boxmeer gewoond en ge-
werkt heeft. Vanaf dat moment veranderde de naam in de 
Sint-Petrusbasiliek.
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laas na de Beeldenstorm van 
1566 het door Hendrik rond 1524 
gebouwde orgel in de Sint-Jans-
kathedraal herstellen.
Hoewel de verhalen willen doen 
geloven dat met de Niehoffs, Lam-
pelers van Mill en vader en zoon 
Hocque uit Grave de kern van de 
Brabantse orgelmakerij na het uit-
breken van de Tachtigjarige Oorlog 
uit onze streken verdween, kwam 
die op het einde van de 17e eeuw 
schoorvoetend weer terug. Dit 
ontdekte ik toen ik op zoek ging 
naar de oorspronkelijke maker 
van het orgel in de parochiekerk 
van mijn woonplaats Boxmeer. [1]

De Lampelers uit Mill zochten hun 
heil rond Münster in Westfalen, 
en vertrokken naar Keulen en 
Luik. Alles wijst erop dat het in 
de zuidelijke Nederlanden rond de 
Peel, meer precies het Maas- en 
Niersland, destijds wemelde van 
activiteiten van orgelmakers. De 
landstreek rond de Peel omvatte 
een gebied dat nu voor een deel in 
Nederland, in België en in Duits-
land ligt. Men beleed er dezelfde 
(katholieke) godsdienst en sprak 
er het Nederdiets als gezamen-
lijke taal.
Na de Franse tijd zijn sommige 
orgels vanuit zuidelijke kloosters 
verkocht aan Brabantse parochie-
kerken, zoals in Cuijk en in Hel-
mond. Daardoor hebben we soms 
een vertekend beeld gekregen 
van hoe de ontwikkelingen in de 
orgelbouwwereld geweest zijn. 

Oost-Brabantse 
 orgelcultuur 

van Hocque hun werkgebied van-
uit Keulen via ’s-Hertogenbosch 
en Vlaanderen naar de zuidelijke 
Nederlanden verplaatsten en die 
streken van orgels voorzagen 
waarvan naar de herkomst mo-
menteel slechts gegist wordt. 
Zo kwam voor het werk aan de 
Sint-Janskathedraal Hocque van-
uit Keulen naar Brabant terug, en 
met hem Hans en Peter Golt-
fuss en Jan Bremser (1610-
1669). Goltfuss vestigde zich in 
Haacht en Bremser in Mechelen. 
Bremsers opvolger Jan van Dijck 
(†1695) werkte vanuit Gemert 
en had daar vermoedelijk Mat-
thijs Verhofstadt (1677-1731) als 
knecht. Verhofstadts werk vertoont 
treffende overeenkomsten met de 
orgels van Bremser. 
Matthijs van Deventer (*1687), 
weer de leerling van Verhofstadt, 

[1] Mijn studie werd onder de titel ‘De grenzen 
te buiten’ - Orgels, hun makers en behuizin-
gen bezien vanuit Boxmeers perspectief - 
gepubliceerd in het Orgel, jaargang 102 (2006) 
nummer 4 (een uitgave van de Koninklijke Ver-
eniging van Organisten en Kerkmusici).

Het Nederlandse orgel werd in de 
16e eeuw een echt exportartikel: 
vooral in Frankrijk, Duitsland en 
Spanje vond de Nederlandse or-
gelbouw navolging, als de Neder-
landse orgelbouwers al niet zelf 
aan de slag gingen. Dat laatste 
gebeurde vooral in het Duitsta-
lige gebied. Helaas zijn intussen 
veel van die 16e-eeuwse Neder-
landse renaissance-orgels uit de 
‘Brabantse School’ verdwenen.
Een belangrijke leerling van de eerste 
generatie vernieuwers was Arendt 
van Lampeler uit Mill. Hij was in 
de leer bij de (van oorsprong Friese, 
maar in ‘s-Hertogenbosch werkza-
me) orgelbouwer Hendrik Niehoff 
(ca. 1495-1560). In 1560 wordt hij 
medevennoot van Hendriks zoon 
Nicolaas Niehoff (1525-ca. 1604). 
Er is in deze roerige periode volop 
werk. Zo moeten Arendt en Nico-

Zo noemt men momenteel Johan 
Jacob Brammertz (1668-1729) 
als maker van het orgel in Escha-
ren, maar misschien was de school 
Kornelimünster geïnspireerd door 
volgelingen van Hocque, en heb-
ben we hier te maken met een 
onmiskenbare exponent van de 
oorspronkelijke Brabantse orgel-
factuur. Behalve Brammertz ko-
men dan nog wel meer orgelma-
kers in aanmerking.
Onder invloed van de Boxmeerse 
Karmeliet Benedictus Buns (1642-
1716) en met hulp van de vermo-
gende paters van de Duitse Orde 
in Gemert hadden de parochie-
kerken in deze enclaves of vrij-
heerlijkheden vaak juweeltjes van 
orgels gekregen. 
Wie zal beweren dat dat vakman-
schap ooit uit Brabant verdwenen is? 
Er zijn aanwijzingen dat leerlingen 

Afbeelding:  
Matthijs van Deventer-orgel (1735) in de Sint-Benedictuskerk van Teeffelen.
Meer over dit orgel op de volgende bladzijde.

NNederland heeft een rijke orgelcultuur, waar 
we ook internationaal trots op mogen zijn. 
De oorsprong daarvan ligt al kort na 1500 in 
Brabant. Nederlandse orgelbouwers als Jan 
van Covelen, Hendrik Niehoff en de familie 
Lampeler van Mill vernieuwden de toen-
malige orgelbouw revolutionair, waardoor 
de Nederlandse orgelbouw rond 1530 een 
toonaangevende plek in Europa kreeg.

Terug naar Boxmeer. 
Decennia lang is gesteld dat het 
orgel hier in 1677 gebouwd zou 
zijn door Conrad Ruprecht 
(1672-1721). De feitelijke maker 
was evenwel Blasius Bremser 
(1646-1679). In 1688 werd het 
voltooid door Jan van Dijck uit Ge-
mert, en na diens plotseling over-
lijden in 1695 trok Buns via de 
Heer van Boxmeer (huis Bergh) 
Conrad Ruprecht aan. Ruprecht 
was na de dood van Van Dijck 
verantwoordelijk voor het onder-
houd van het Boxmeerse orgel en 
maakte zo intensief kennis met de 
Brabantse wijze van orgelmaken, 
die Bremser uiteindelijk naar Me-
chelen had teruggebracht.
Organist Buns had van Jan van 
Dijck veel over het orgelmaken 
geleerd en hij bracht Verhofstadt 
met Ruprecht in contact. Een 
echte orgelschool heeft Verhof-
stadt weliswaar niet in het leven 
geroepen, maar via Matthijs van 
Deventer, Matthias de Crane 
en de zeer behoudende Paulus 
van Nistelrooy (1788-1859) en 
zijn zoon Leonard Aloysius van 
Nistelrooij (1816-1880) waait 
hier nog authentieke Brabantse 
orgelwind. Klinkende voorbeelden 
zijn de orgels van de kerk in Han-
del en de Protestantse Kerk van 
Grave waarop Van Nistelrooij in 
1868 zijn stempel gedrukt heeft.

Kortom, behalve van de al-
gemeen geldende opvatting 
dat grootvader Conrad I Rup-
recht het vak geleerd heeft bij 
Bader, kunnen we stellen dat 
Conrad II die kennis verrijkte 
bij de Brabantse school via het 
Bremser-orgel in Boxmeer.

D“De Van Deventer-
orgels in Teeffelen, 
Macharen, Schaijk 
en Ravenstein
zijn juweeltjes...”

maakte schitterende instrumenten 
in Teeffelen, Macharen, Schaijk en 
Ravenstein, klinkende bewijzen 
van het doorgegeven vakman-
schap.
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De orgelkring
Ruim 15 jaar geleden heeft de toen-
malige pastoor Norbert van der Sluis 
acties opgezet voor een noodzakelij-
ke restauratie van het in slechte staat 
verkerende Vollebregt-orgel in de 
Sint-Genovevakerk in Breugel. Door 
zijn vertrek naar een andere paro-
chie konden deze plannen niet door 
hem uitgevoerd worden, maar geluk-
kig werden zijn initiatieven door oud-
wethouder Mees Dekker opgepakt 
en werd er een werkgroep ‘Vrienden 
van het Vollebregt-orgel’ opgericht. 
Deze werkgroep ondernam allerlei  
activiteiten zoals een  brunch in de 
pastorietuin, een boekenmarkt, het 
werven van donateurs van het orgel 
e.d. om het benodigde geld voor de 
restauratie in te zamelen.  In 2006 
werd Piet Groenendijk, één van de 
oprichters van de Brabantse Orgel-
federatie, organist op het Breugelse 
orgel. Daarmee droeg hij bij aan de 
totstandkoming van het groot onder-
houd. Er was inmiddels voldoende 
geld ingezameld om in 2007 de grote 
opknapbeurt te laten uitvoeren. In 
latere jaren is het onderhoud door 
inzet van parochiegelden gecombi-
neerd met verscheidene subsidies en 
donaties gecontinueerd waardoor het 
Vollebregt-orgel nu in uitstekende 
staat verkeert.
Na de restauratie is een Stichting 
Orgelkring Vollebregt Orgel Breugel 
opgericht met het idee om jaarlijks 
een concertserie te organiseren.  Piet 
Groenendijk en zijn partner Daniela 
Stein zijn vele jaren actief geweest 
voor de stichting, ook nog enige tijd 
nadat ze naar de provincie Groningen 

OOrgelkring
 Vollebregt-orgel 
 Breugel
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Op 31 juli 1733 werd met 
Matthijs van Deventer uit 
Gendt bij Nijmegen een 
overeenkomst gesloten voor 
het bouwen van een klein 
orgel met zes stemmen, één 
klavier en zonder pedaal 
voor de Sint-Benedictuskerk 
van Teeffelen. Van Deventer 
bouwde een Prestant 8’ dis-
cant extra. Het orgel werd in 
het voorjaar van 1735 opge-
leverd.

Het onderhoud van het orgel was 
na 1800 in handen van Leonard 
van Eysdonck (1736-1812) toen die 
met Paulus van Nistelrooy in Oss 
was komen wonen. Van Eysdonck 
stemde het orgel in 1807, en Klaas 
Smits (1791-1831) maakte het 
orgel schoon in 1818. Hij kan de 
werkzaamheden in Teeffelen hebben 
uitgevoerd in opdracht van en onder 
toezicht van zijn leermeester. 
In 1833/1834 had het orgel te lijden 
door overstromingen van de Maas. 
Het werd daarna opnieuw geschil-
derd en gereinigd.
In 1852 werkte Paulus van Nistel-
rooy aan het orgel. De Sexquialter 
werd vervangen door een Viola 8’, 
hij maakte een nieuwe Fagot 8’ en 
de windladen werden tot f3 uitge-
breid. Binnen de parochie bestond 
de wens om het orgel te vergroten 
met een tweede klavier. Hiertoe 
kocht Richardus Kocken, organist 
ter plaatse, overal in de omgeving 
oud pijpwerk en onderdelen die in 
de pastorie werden opgeslagen. In 

“Mooi dat Teeffelen 
een très d’ union 
tussen Van Eysdonck 
en Smits 
zou kunnen zijn”

trok hij uit de 
factuur van het 
pijpwerk dat hij 
aantrof. Zo gaf 
hij onbedoeld 
de aanzet tot de 
veronderstelling 
dat de Smitsen 
het vak bij Van 
Eysdonck en 
Van Nistelrooy 
geleerd zouden 
hebben. Immers, 
op pagina 40 
van het stan-
daardwerk ‘De 
orgelmakers 
Smits te Reek 
(bij Grave) 
(Nijmegen 2017) 
van Dr. J.G.P.G. 
Boogaarts lezen 
we een inscriptie 

1857 kreeg Paulus van Nistelrooy de 
opdracht om met behulp van deze 
materialen een positief samen te 
stellen ten behoeve van het tweede 
manuaal. De uitbreiding werd ge-
daan door Paulus en diens zoon Leo-
nard Aloysius van Nistelrooy, de op-
volgers van Van Eysdonck. Pijpwerk 
van Bremser uit het orgel van de 
Lithse kerk kan zo via aankopen van 
Kocken op het Positief zijn terecht-
gekomen. Jammer dat hier bij geen 
van de restauraties ooit naar geke-
ken is, maar ja, ik gebruik nu kennis 
die er destijds nog niet was. Het 
front van het orgel is waarschijnlijk 
toen ook vernieuwd. 

op de C–pijp van de Octaaf 2 vt in het 
orgel dat Van Deventer maakte voor 
Teeffelen: ‘N.L.Smits, schoongemaakt, 
1818’. 
De oorspronkelijke dispositie kwam bij 
deze restauratie onder diverse verf-
lagen vandaan weer aan het licht. Na 
de restauratie noemde men de Fagot 
foutief Kromhoorn. Hans van der Harst, 
de adviseur, bespeelde het orgel bij de 
heringebruikname op 2 november 1975.
Al met al kun je verdedigen 
dat de Brabantse orgelbouw 
van Hocque via Bremser, 
Van Dijck, Verhofstadt, 
Van Eysdonck en Van Nistelrooy 
uiteindelijk door Smits tot 
grote bloei gebracht is.W
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Dispositie
Manuaal  C–f³
Praestant D 8 vt 
(1733)
Holpijp  8 vt
Salicionaal  8 vt
Praestant  4 vt
Fluijt  4 vt
Octaaf  2 vt
Mixtuur  3 st
(1733/1975) 
Kromhoorn B/D  8 vt
(c1/cis1, 1857) 
Positief 
Holpijp  8 vt
Fluijt Travers D   8 vt
(1857)
Praestant B/D  4 vt
(h0/c1, 1857)
Fluijt 4  4 vt
(1857)
Siflet  2 vt
(1857)

Manuaalkoppel B
Manuaalkoppel D
(c’/cis’)
Ventil.
Geen pedaal.

verhuisd waren. De muzikale leiding 
van de stichting is twee jaar geleden 
door Piet overgedragen aan Tannie 
van Loon. In het huidige bestuur is 
de parochie goed vertegenwoordigd, 
wat voor een prettige samenwerking 
zorgt.

Orgel en poëzie
De orgelkring organiseert vier orgel-
concerten per jaar en een kerstcon-
cert met koor. Het bijzondere aan 
deze concerten is dat de orgelmuziek 
gecombineerd wordt met poëzie. Hier-
door komen er bezoekers naar de or-
gelconcerten die anders niet zouden 
komen. In de praktijk werkt het zo 
dat de organist de muzikale achter-
grond van het programma aan de 
dichter uitlegt. De dichter kiest dan 
bijpassende gedichten en overlegt dit 
met de organist. Deze samenwerking 
heeft de afgelopen jaren een extra 
dimensie gegeven aan onze concer-
ten wat door bezoekers positief ont-
vangen wordt. De orgelkring vindt 
het belangrijk om plaatselijk dichters 
te kiezen. Dit jaar willen we extra 
aandacht schenken aan de jeugd. 
Dit doen we door Suze Dona (win-
nares van de publieksprijs van Mijn 
Kort Verhaal 2017) op 28 oktober en 
Marenne van der Heide (de lokale 
winnares van de nationale voorlees-
wedstrijd 2017) op 16 december uit 
te nodigen bij de concerten. 
In de zomer nodigen we meestal een 
buitenlandse organist uit, vaak in sa-
menwerking met orgelkring Geldrop. 
De vier concerten van dit jaar vindt u 
in de orgelagenda midden in dit blad 
of op www.brabantorgel.nl.

In 1893 wordt een herstelbeurt 
opgedragen aan Van Kesteren uit 
Gennep. Hij was geen echte orgel-
maker, maar een harmoniumrepara-
teur. 
In 1954 plaatste Vermeulen uit Weert 
een elektrische windvoorziening. 
In 1975 restaureerde Vermeulen 
het orgel onder supervisie van Mo-
numentenzorg. Adviseur Hans van 
der Harst stelde daarbij vast dat de 
uitbreiding van het Van Deventer-
orgel in 1857 gedaan zou zijn door 
de Smitsen uit Reek. Deze conclusie 

Het Vollebregt-orgel
Het orgel in de Sint-Genovevakerk 
werd in 1854 gebouwd door Johannes 
Vollebregt en Zn. De orgels van deze 
orgelbouwer worden gerekend tot 
de beste die in Nederland gemaakt 
zijn. Ook het Breugelse orgel heeft 
een zeer goede naam bij muziek-
kenners. Het plenum is stevig en 
de fluiten hebben een mooie ronde 
klank, waarbij de verschillende 
registers heel mooi combineren. De 
Gedekt 8 en de Viola da Gamba 8 
van het Positief klinken samen als 
een zachte, zangerige Prestant. 
Op beide klavieren zijn enkele solo-
registers aanwezig en door te octa-
veren is er nog veel meer mogelijk. 
Ondanks het bescheiden aantal re-
gisters en het aangehangen pedaal 
kunnen veel klankkleuren gereali-
seerd worden. De goede akoestiek 
van de kerk draagt daaraan bij. Uit 
de kerkrekeningen blijkt de betrouw-
baarheid van het orgel. Alleen in 
1864 werd 137 gulden betaald voor 
een reparatie; in andere jaren veel 

Dispositie
Hoofdwerk  C–f³
Prestant  8 vt
Bourdon  16 vt
Holpijp  8 vt 
Octaaf  4 vt
Gemshoorn  4 vt
Superoctaaf  2 vt
Mixtuur  3 st 2 vt
Trompet B/D   8 vt 

Onderpositief 
Gedekt  8 vt
Viola da Gamba  8 vt
Prestant  4 vt
Roerfluit  4 vt
Nachthoorn  2 vt
Basson/
Hautbois B/D 8 vt

Pedaal  C-c1 
Aangehangen

BBrabantse orgelcultuur: 
 het Van Deventer-orgel 
   in Teeffelen 

minder. Het 
orgel werd in 
1954 schoon-
gemaakt en 
er werden 
reparaties 
verricht. 
Daarbij werd 
de Basson/
Hautbois 8 vt 
vervangen 
door een 
Quint 1 

1/3 vt.
Bij de grote 
restauratie 
van 1970 
werd de 
Quint weer 
vervangen 
door een (ge-
bruikte) Dul-
ciaan 8 vt. De 
beide laatste 

werkzaamheden werden uitgevoerd 
door de firma Vermeulen. In 1995 
bleek dat de Dulciaan 8 vt afkomstig 
was van het Vollebregt-orgel in Sint 
Anthonis en werd dit register terug-
gegeven. Vermeulen vervaardigde 
naar het model van een Basson/
Hautbois van het Vollebregt-orgel te 
Kaatsheuvel een nieuwe.
Verschueren heeft bij een opknap-
beurt in 2007 de speelaard en de 
intonatie verbeterd en in 2016 nog-
maals de mechaniek verbeterd ten 
gunste van het speelgemak.

Muziek op cd 
Het orgel in Breugel is te horen op 
de cd ‘Drie Vollebregt-orgels’ (BOF 
200901, Brabants Orgelrijkdom IV).
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Jan Buil, initiatiefnemer en medeoprichter van de 
Stichting Smitsorgel Heilige Servatiuskerk, zegt: 
‘Wij hebben ons over dit weeskind ontfermd...’ 

46

Een nieuwe stichting voor 

Zo ben ik met klarinetles begon-
nen. Ik kreeg in een achterkamertje 
bij de groentenboer les in noten 
lezen en heb een paar jaar mee-
gespeeld met de harmonie. Later 
ging ik naar het kleinseminarie en 
daar stonden piano’s waar ik graag 
wat op speelde. Toen mocht ik van 
thuis ook op pianoles.” Jan is maar 
kort op dat seminarie geweest. Het 
bleek niet bij hem te passen en hij 
ging daarom naar de HBS in Venlo. 
“Thuis hadden ze een accordeon 
aangeschaft voor een broer van 
me en daar ging ik ook wat op 
uitproberen. Toen in Tegelen een 
muziekschool startte was ik een 
van de eersten die daar accordeon-
lessen nam.’ Via die lessen kwam 
Jan weer bij een harmonie terecht, 
de Hofkapel te Blerick, waar hij al 
gauw gevraagd werd om de klarinet 
weer op te pakken. Ook speelde 
hij in die tijd accordeon en klari-
net in een dansorkest. In die tijd 
kwam hij tot de conclusie dat hij 
eigenlijk dirigent of componist wilde 
worden. Maar zijn vader vond dat 
maar niks. Die vond dat hij een vak 
moest leren. Jan liet zich overtui-
gen en koos voor de HTS waar hij 
dacht iets te kunnen doen met aan 
muziek gerelateerde techniek. Jan: 
“Opnameleider of zoiets. Maar na 
een paar maanden studie riep de 
directeur mij bij zich. Ik dacht op m’n 
donder te krijgen voor het verkeerd 

Aan de Markt van Schijndel staat de middeleeuwse Servatiuskerk met daarin een 
van de mooiste orgels van de Brabantse orgelbouwer F.C. Smits I, voor deze kerk 
gebouwd in 1852. Dit orgel was destijds al bijzonder. Ten eerste omdat het een 
groot drieklaviers instrument is met vrij pedaal en in totaal 41 stemmen, maar ook 
vanwege de voor die tijd en de voor Smits zeer bijzondere neogotische kas. Deze 
werd vervaardigd door schrijnwerker Jacobus Beuijssen. De gotische vormgeving 
van het front en de balustrade is nog steeds indrukwekkend, zeker ook hoe de 
beelden en ornamenten er op harmonische wijze in zijn opgenomen. 

Schijndels Smits-orgel

J
na wat aarzelen toe toen ik hier in 
mijn eigen woonplaats Schijndel 
gevraagd werd.” 

Jan Buil
“Wat is jouw achtergrond en 
hoe ben met muziek in contact 
gekomen?” 
“Ik ben als oudste van twaalf kinde-
ren geboren in de Achterhoek in het 
dorpje Eibergen dat tegen de Duitse 
grens aan ligt. Mijn vader was daar 
douaneambtenaar. Op mijn zeven-
de jaar verhuisden wij naar Tege-
len, onder Venlo, ook aan de grens 
en daar zijn mijn ouders altijd blij-
ven wonen. Mijn ouders deden niets 
aan muziek, maar ik moet zo’n vier 
jaar zijn geweest toen ‘n keer een 
muziekkapel door de straat kwam 
en ik dat zo geweldig vond dat ik 
me gefascineerd aansloot bij de 
stoet. Ik weet nog precies wat ze 
speelden: ‘Suikerbossie ek wil jou 
he’... Ik ben op de maat meegelopen 
tot ik op een gegeven moment niet 
meer wist waar ik was. Op een of 
andere manier ben ik toch weer 
thuis gekomen... Ja, die harmonie-
muziek heeft van kinds af aan 
indruk gemaakt. Later, in Tegelen, 
zag ik een buurjongen steeds met 
een bruin koffertje achter op de 
fiets ergens naar toe gaan. Toen ik 
van mijn vader of moeder hoorde 
dat hij naar de harmonie ging om 
muziek te maken, wilde ik dat ook. 

O
Organist Leo Spoor
Heel begrijpelijk dat met zo’n 
orgel onder zijn hoede organist en 
koordirigent Leo Spoor zich in deze 
kerk bijna veertig jaar lang met 
enthousiasme heeft beziggehouden 
met liturgie en muziek. Al die tijd 
heeft hij zich ingezet om dit orgel 
in optimale conditie te houden zo-
dat het gebruikt en behouden kon 
worden voor de toekomst. Sinds 
zijn vertrek twee jaar geleden werd 
het instrument, net na een laatste 
opknapbeurt en verbetering van de 
windvoorziening door Pels & Van 
Leeuwen, echter niet meer gebruikt. 
Wel werd het vanuit de gesloten 
Pauluskerk overgeplaatste kooror-
gel, een tweeklaviers Pels & Van 
Leeuwen-instrument uit 1995, ge-
bruikt voor de diensten, maar het 
grote Smits-orgel zweeg sindsdien. 
 
Een nieuwe koordirigent
“Jan, hoe ben je hierbij betrok-
ken geraakt?”  
“Ik werd begin 2016 gevraagd Leo 
Spoor op te volgen als koordirigent. 
Men kende mij wel want ik ben in 
2015 een paar maanden voor Leo 
ingevallen en hiervoor ben ik vanaf 
2009 vijf jaar ‘ad interim’ dirigent 
geweest in Sint-Oedenrode. Be-
gin 2016 was ik met alles gestopt 
om vanaf dat moment geen vaste 
terugkerende verplichtingen meer 
te hebben. Daarom stemde ik pas 
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parkeren van mijn Volkswagen op 
het schoolterrein, maar hij vroeg 
me wat ik nou eigenlijk wilde...”. 
Jan was namelijk opgevallen in de 
docentenvergadering. Op sommige 
punten deed hij het prima, maar 
met andere vakken ging het niet. 
Toen de directeur hoorde dat hij 
eigenlijk naar het conservatorium 
had gewild zei hij: “Jij gaat nu naar 
huis en zeg tegen je vader dat de 
directeur gezegd heeft dat je je als 
de wiedeweerga moet aanmelden 
bij het conservatorium...” Jan: “Ik 
zat zingend in de auto op weg naar 
huis. En toen mijn vader hoorde 
wat de directeur gezegd had gaf hij 
toe en mocht ik naar het conserva-
torium.”
Maar eerst kwam militaire dienst 
nog. Daar had Jan naar eigen zeg-
gen het geluk dat hij als reserve op 
een opleidingscentrum in Ede-Wa-
geningen de gelegenheid kreeg om 
tijdens diensttijd accordeon te spe-
len, muziektheorie en -geschiedenis 
te studeren. En op de zaterdagen 
kon hij naar de voorbereidingsklas 
van het conservatorium in Tilburg. 
“Zo ben ik op het conservatorium 
terechtgekomen. En daar koos ik 
toen in eerste instantie voor school-
muziek, een brede opleiding, én 
hoofdvak accordeon. Met accordeon 
ben ik na 3 jaar gestopt. Daarnaast 
heb ik ook voor het praktijkdiploma 
harmonie- en fanfaredirectie gekozen.”

Zijn hart bij de jeugd
Direct aansluitend op het conserva-
torium is Jan Buil in 1978 aangeno-
men als directeur van de Stichting 
Meierijse Muziekscholen in Schijndel 
en Sint-Oedenrode. Op dat instituut 
werd lesgegeven op het gebied van 
muziek, dans en beeldende kunst. 
Eens in de twee à drie jaar werd er 
een grote productie op touw gezet, 
waarin deze drie disciplines een 
gelijkwaardig aandeel hadden. Als 
hoogtepunt herinnert hij zich de 
uitvoering van de West Side Story 
in 1996. Jan, enthousiast: “Dat was 
fenomenaal!” 
Vanaf de start in 1978 is hij tot 
2006 verbonden gebleven met de 
instellingen die in de regio ontston-
den. Eerst werd dat in 2003, samen 
met de Veghelse Muziekschool, het 
Centrum voor Kunsteducatie (CKE)
de Meierij, en twee jaar later 
ontstond het MIK (Meierijse Instel-
lingen voor Kunsteducatie) dat tien 
jaar heeft bestaan. Jan was daar in 
2006 vrijwillig weggegaan om als 
zzp-er projecten te gaan managen. 
Hij noemt als voorbeeld het ‘Koster 
Brock’ project in Sint-Oedenrode 
waarbij kinderen uit groep 5 twee 
culturele erfgoedrondes lopen aan 
de hand van het oude dagboek van 
koster Brock. “Elke route heeft vijf 
onderwerpen waar vrijwilligers in 
oude kledij uitleg en demonstraties 
geven. Zo staat dan bijvoorbeeld 
Hans Heunks van Ahrend als smid 

Harrie van de Kamp in de oude 
smidse van het Oda-museum. De 
kinderen krijgen dan leren schortjes 
aan en er wordt echt gesmeed. Ja, 
iets met kinderen doen, daar ligt 
mijn hart!
Zo heb ik ook het ‘Windkracht 6’ 
project gedaan, waar ik basis-
schoolkinderen in een tijdmachine 
tweeduizend jaar mee terugnam 
en ze van alles over blaasmuziek 
vertelde met allerlei pijpen en koe-
hoorns en zo. 

Dan legde ik ze het ‘la-la-principe 
van meneer Jan’ uit: hoe langer de 
buis hoe lager de toon. De kinderen 
mochten allerlei blaasinstrumen-
ten uitproberen en kregen gratis 
proeflessen op een instrument naar 
keuze. Dat leverde de harmonie-
verenigingen heel wat nieuwe leden 
op. En ik hoorde jaren later nog dat 
het la-la-principe veel indruk had 
gemaakt.” 

Koren
Zoals vermeld werd Jan in 2009 
door het gemengd koor van de 
Martinuskerk in Sint-Oedenrode 
gevraagd om Kees Doevendans op 
te volgen die naar Boxtel ging. In 
Rooi is hij vijf jaar ‘invaldirigent’ 
geweest. Toen hij daar net ge-
stopt was kreeg Jan begin 2016 de 
vraag om koordirigent te worden 
in Schijndel. Hij had daar al een 
keer invallend gedirigeerd. Weer op 
voorwaarde van tijdelijkheid stapte 
hij er in en, het bloed kruipt waar 
het niet gaan kan, hij doet het nog 
steeds....

Het Smits-orgel
Toen Jan Buil begonnen was als 
dirigent in de Servatiuskerk vond 
hij het toch wel zonde van dat fan-
tastische Smits-orgel dat daar maar 
ongebruikt boven stond. Bij het 
pastoraal team van de gefuseerde 
parochies in Schijndel merkte hij dat 
men weinig met dit Smits-orgel had. 

Toen het instrument ‘die tingel-
tangel daarboven’ werd genoemd 
vond Jan Buil het moment rijp om 
daar iets mee te gaan doen. Samen 
met Norbert Bartelsman, de organist 
van het koor, en enkele andere 
betrokkenen is hij gaan nadenken 
hoe dat kon worden aangepakt. Dat 
initiatief resulteerde in een op te 
richten stichting met als doel het 

monumentale Smits-orgel in stand 
te houden, bespeelbaar te maken 
en er weer concerten op te gaan 
geven. Jan: “Het orgel is een tijdje 
aan z’n lot overgelaten, maar we 
hebben ons toen over dit weeskind 
ontfermd.”

De Stichting Smitsorgel
Heilige Servatiuskerk
Er werd een stichtingsbestuur 
samengesteld waarin koordiri-
genten Peter Aarssen en Jan Buil, 
koorbegeleider organist Norbert 
Bartelsman, Peter Aarssen en José 
Korsten-van Raaij plaatsnamen. 
Tommy van Doorn, organist van 
de Petrusbasiliek in Boxtel, waar 
overigens een tien jaar ouder, bijna 
even groot Smits-orgel staat, was 
ook betrokken bij de oprichting 
en hij was bereid om voorzitter te 
worden.
Eind vorig jaar bracht de nieuwe 
Stichting op internet een YouTube 
filmpje uit, waarin Tommy uitleg 
geeft over dit Smits-orgel van 
Schijndel. Hij vertelt daarin waarom 
er aandacht nodig is voor dit bijzon-
dere instrument. Tommy vat het zo 
samen: “We (de Stichting) willen 
dat er regulier onderhoud komt, 
daar kunnen we dan op toezien, en 
anderzijds het orgel weer klinkend 
onder de aandacht van de gemeen-
schap brengen.”

Aan de gang
Na 2015 was het orgel door onder 
andere te grote temperatuurwis-
selingen in de kerk niet meer in een 
staat waarin er concerten op kun-
nen worden gegeven. Daarom werd 
door de Stichting als eerste actie 
een statusrapport opgemaakt en 
offerte aangevraagd om te weten te 
komen wat er nodig is aan onder-
houd om er weer concerten op te 
kunnen geven. Dat gaat natuur-
lijk geld kosten en daarom heeft 
het bestuur ook meteen de actie 
‘Vrienden van het Smits-orgel’  in 
gang gezet. Inmiddels hebben zich 
tientallen vrienden opgegeven en 
de gevraagde minimale donatie van 
€ 25,- op de rekening van de Stich-
ting gestort. Jan Buil zegt daarover: 
“Ik heb liever honderd mensen die 
jaarlijks 25 euro geven dan vijftig 
die ieder 50 euro betalen. Want we 
willen zoveel mogelijk mensen bij 
ons initiatief betrekken, alleen dan 
heeft het kans van slagen.”
De Stichting maakt publiciteit met 
stukjes in de regionale bladen, er 
staat een infotafel in de kerk waar-
mee ze hoopt financiën en aandacht 
te verwerven. Op de nieuwe website 
www.smitsorgelschijndel.nl is 
alles te vinden over de activiteiten. 
Plannen heeft de Stichting genoeg 
en dat moet uitmonden in het dit 
jaar weer te laten klinken van het 
orgel in de diensten, maar ook 
tijdens de door de Stichting georga-
niseerde orgelconcerten.

L JJan Buil en orgels
In zijn jeugd is Jan Buil slechts 
zijdelings met orgels in aanra-
king gekomen, voor het eerst als 
jongenssopraan in het mannen- en 
jongenskoor in Tegelen en hij is 
tijdens zijn studie wel eens boven 
achter het orgel van het klein-semi-
narie gaan zitten spelen. Ook heeft 
hij een tijd diensten begeleid op een 
tweeklaviers Pels-orgel van 1965 in 
de kapel van de zusters in Venlo. 
Zo harmoniseerde hij al improvise-
rend de begeleiding van het koor. 
En als hij een solostuk op dat orgel 
speelde dan was dat ook meestal 
een improvisatie in de trant van een 
orgelcompositie. “Zo improviseerde 
ik eens iets  à la de ‘Prelude en 
Fuga in d’ van Bach op orgel in Te-
gelen in de kerk en er waren men-
sen die dachten dat ik echt Bach 
gespeeld had”. Als Jan echter een 
stuk van partituur in het openbaar 
moet spelen dan verstarren zijn 
vingers. Dat speelde hem op zijn 
overgangsexamens voor accordeon 
ook parten. “Maar praten en zingen 
‘en public’, daar geef ik niks om; 
da’s ook improviseren, hè!”

Het ‘la-la-principe’ 
van meneer Jan: 
hoe langer de buis 
hoe lager de toon.

DDie tingel-tangel 
daarboven...
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De Cathrien of Stadskerk
De Catharinakerk in Eindhoven is eigendom van de ge-
meente, waarbij er een gebruiksovereenkomst is met de 
parochie Sint Joris (Eindhoven-Zuid). Ook het orgel is 
dus eigendom van de gemeente. Het afgelopen jaar werd 
het orgel gerestaureerd onder advies van Henk Kooiker 
in nauwe samenwerking met de gemeente Eindhoven.

Het orgel
Het Verschueren-orgel in de Catharinakerk in Eindhoven 
is met zijn meer dan 5700 orgelpijpen (inclusief die van 
het altaarorgel) een van de grootste orgels in Nederland. 
Op de orgeltribune bevindt zich het hoofdorgel en bij de 
sacristie bevindt zich het altaarorgel, beide orgels zijn 
vanaf de twee speeltafels te bespelen. 
Onder advies van dr. W. Kerssemakers werd dit orgel in 
1936 door Verschueren gebouwd waarbij het roosvenster 
in deze Cuyperskerk zichtbaar bleef. Geïnspireerd door 
de ideeën van de Orgelbewegung werd een romantisch 
orgel gerealiseerd met veel hoogliggende registers. Het 
hoofdorgel is voornamelijk gesitueerd in de beide nissen 
aan weerszijden van het roosvenster. Het front wordt ge-
sierd met grote houten beelden afkomstig van het oude 
Delhaye-orgel uit 1836. In 1942 werd het altaarorgel bij 
een bombardement verwoest. Ook het hoofdorgel had door 
openliggende gewelven te lijden onder weersinvloeden. 
Bij de restauratie door Verschueren (1945-1950) werd 
het orgel uitgebreid tot 76 registers. In 1990 werd bij 
herstel door Verschueren Orgelbouw o.a. een nieuwe 
elektronische speeltafel geplaatst.

Restauratie 2017
Bij de huidige restauratie onder advies van ir. Henk Kooi-
ker werd de eerste noodzakelijke fase uitgevoerd die met 
name gericht was op restauratie en modernisering van 
de tractuur. In nauwe samenwerking met Manfred van 
Geenen namens de gemeente Eindhoven kon dit binnen 
een beperkt budget worden gerealiseerd. Prof. Gerrit 
Kroesen (tevens beheerder van het Pels & Van Leeuwen-
orgel in de TU/Eindhoven) bedacht de glasvezelverbinding 
tussen de orgels en Jan Orbons was verantwoordelijk 
voor de sterkstroom. De beide speeltafels zijn door orgel-
bouwer Klais als ‘casco’ gerestaureerd en kregen een ge-
heel nieuw en het meest uitgebreid elektronisch bedie-
ningssysteem. Titularis en stadsorganist Ruud Huijbregts 
bepaalde samen met Henk Kooiker de speeltafel lay-out. 

Verschueren-orgel
in Catharinakerk 
te Eindhoven 
gerestaureerd     
èn 
gemoderniseerd

Wim van der Ros

V
Het Espressivo-systeem van Laukhuff biedt ook veel mo-
gelijkheden qua aansturing en instellingen, waarbij o.a. 
via aanraakschermen op de speeltafels de setter kan 
worden bediend. In totaal 50 organisten kunnen via hun 
eigen password de eigen registraties instellen voor de 
door hen te spelen werken, waarbij 9.999 combinaties 
mogelijk zijn. De opgeslagen werken kunnen op naam en 
componist worden teruggezocht. De registerwippers be-
wegen nu mee met de ingestelde registraties en de regi-
straties kunnen daardoor eenvoudig handmatig worden 
bijgesteld. Het systeem heeft tevens de mogelijkheid tot 
MIDI-opname en weergave. Van de hoofdspeeltafel wer-
den de ivoren toetsen gepolijst, van de speeltafel van het 
altaarorgel werden de klavieren vernieuwd. Door middel 
van druktoetsen kunnen de verschillende ‘werken’, 5 in 
totaal,  op een zelf gekozen klavier worden bespeeld. De 
toonhoogte is 6 halve  tonen omhoog zowel als omlaag 
te transponeren. De speeltafel van het altaarorgel is in de 
hele kerk plaatsbaar en daar dan ook bespeelbaar. Klais 
verving ook de meer dan 4.000 membramen en verbe-
terde de zwelinrichting, nu bediend in twee stappen met 
twee motoren. Op het pedaal is de vrijwel onhoorbare 
transmissie van de Dulciaan 16 vt van het zwelwerk ver-
vangen door de Bombarde 16 vt van het hoofdwerk. De 
Bombarde 32 vt is een akoestische transmissie  vanuit 
de Bombarde 16 vt, de Subbas 32 is verbeterd door deze 
samen te stellen uit de Subbas 16 vt. Op het altaarorgel 
is wegens ontbreken van een octaaf 2 vt een octaafkoppel 
op het onderwerk toegevoegd.
Op zaterdag 9 september 2017, Nationale Orgeldag, 
werd het orgel in gebruik genomen met concerten door 
Henk Kooiker en Ruud Huijbregts. 
 

Onderwerk (C-c4)
Prestant  8 vt
Spitsfluit  8 vt
Octaaf  4 vt
Roerfluit  4 vt
Mixtuur  3-4 st 11/3 vt
Trompet  8 vt

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

Pedaal  (C-g¹) 
Subbas  16 vt
Octaafbas  8 vt

Koppelingen 
OW – Ped
BW – Ped
Ped + Ped 4 vt
OW + OW 4 vt
Alle werken van het 
hoofdorgel te koppelen 
aan ieder van de twee 
klavieren.
Naast de 9.999 
setter-combinaties 
(voor beide orgels) 
aditioneel nog 9 te 
programmeren vaste 
combinaties en auto-
matisch pianopedaal.
Zweltrede voor 
zwelwerk hoofdorgel.
4x generaal crescendo. 

De speeltafel van het 
altaarorgel is in de hele 
kerk plaatsbaar en van 
daaruit zijn dan beide 
orgels bespeelbaar.

AltaarorgelDispositie
Hoofdwerk (C-c4)
Baarpijp  16 vt
Prestant  8 vt
Openfluit  8 vt
Bourdon  8 vt
Salicionaal  8 vt
Octaaf  4 vt
Gemshoorn  4 vt
Kwint  2 2/3 vt
Octaaf  2 vt
Mixtuur  4-6 st 11/3 vt
Scherp  4-6 st 1 vt
Sesquialter af g 2 st
Bombarde  16 vt
Trompet  8 vt
Hoorn  4 vt 
Zwelwerk
Bourdon  16 vt
Hoornprestant  8 vt
Roerfluit  8 vt
Viola di gamba  8 vt
Voix céleste  8 vt
Vioolprestant  4 vt
Dwarsfluit  4 vt
Nasard  2 2/3 vt
Doublette  2 vt
Terts  13/5 vt
Nachthoorn  1 vt
Cymbel  4 st 2/3 vt
Progressio harm 3-5 st
Dulciaan  16 vt
Trompet  8 vt
Hobo  8 vt
Regaal  4 vt
Tremolo

Positief
Kwintadeen  16 vt
Prestant  8 vt
Gemshoorn  8 vt
Holpijp 8 vt
Prestant  4 vt
Blokfluit  4 vt
Flageolet  2 vt
Terts  13/5 vt
Superkwint  11/3 vt
Mixtuur  3-4 st 1 vt
Trompet  8 vt
Kromhoorn  8 vt
Tremolo 
Pedaal (C-g1)
Subbas  32 vt
Prestantbas  16 vt
Contrabas  16 vt
Subbas  16 vt
Zachtbas  16 vt
Octaafbas  8 vt
Gemshoorn  8 vt
Gedektbas  8 vt
Koraalbas  4 vt
Zachtfluit  4 vt
Siffluit  2 vt
Mixtuur  4 st 2 vt
Bombarde 32 vt
Sordun     32 vt
Bazuin 16 vt
Bombarde (van HW) 16 vt
Trompet  8 vt
Klaroen  4 vt
Zink  2 vt

Speelhulpen en overig
20 koppels, w.o. sub- en superkoppels en 
    16 vrij instelbare koppels.
Setter met 9.999 combinaties.
4x instelbaar automatisch pedaal.
4x generaal crescendo.
16 voetpistons. 
Winddruk 85-110 mm Wk.
Stemming gelijkzwevend.
Toonhoogte a1 = 440 Hz.

De vier klavieren 
van het hoofdorgel 

met hier rechtsonder 
het aanraakscherm 

van het setter 
systeem.

De verplaatsbare speeltafel van het 
altaarorgel met rechts het aanraakscherm. 
Beide orgels kunnen vanaf hier bespeeld worden.

MOLENSTRAAT 31-33, 4791 HL KLUNDERT 
WWW.MIXTUUR.COM

Intrada I

    Beroemde
kerkorgels in
   uw huis
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KERKORGELONDERHOUD 
Nico & Annick van Duren 
Orgelmakers/Restaurateurs

- Restauratie en revisie van mechanische, 
  pneumatische en elektropneumatische pijporgels.
- Overplaatsingen van kerkorgels.
- Stemmen en onderhoud.           
             Zeer betaalbare tarieven!

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

its
-o

rg
el

, O
ije

n



B

B
ra

b
an

ts
 O

rg
el

ri
jk

d
om

 2
0

1
8

52 53

‘De Brabantse Orgelfederatie heeft tot doel 
het culturele erfgoed dat het orgel vormt 
in stand te houden...’ 
staat in de doelstelling van de BOF. Daartoe heeft de BOF ook 
de mogelijkheid in het leven geroepen tegen geringe kosten een 
rapportage te maken over de staat van het instrument in de 
vorm van een zogenaamde QuickScan.
Deze mogelijkheid is er voor ieder pijporgel in onze provincie, 
oud, minder oud of relatief jong van leeftijd. 
Rapportage
De BOF beschikt voor het uitvoeren van een QuickScan over 
deskundige medewerkers. De door hen opgestelde rapportage 
vormt een advies aan de eigenaar hoe het kostbare instrument 
zo goed mogelijk kan worden beheerd, en verstrekt een inven-
tarisatie inzake mogelijke gebreken en te verwachten repara-
ties en rapporteert over de algemene staat van het orgel. Ook 
omgevingsfactoren zoals relatieve vochtigheid en stookgedrag 
worden in de rapportage meegenomen.
Het is niet de bedoeling dat deze rapportage het werk van de 
orgeladviseurs die in onze provincie werkzaam zijn, overneemt 
of overbodig maakt. De QuickScan geeft aan of er binnen 
afzienbare tijd te verwachten klein of groot onderhoud nodig 
zou kunnen zijn en adviseert dan daarvoor de orgelmakers en 
orgeladviseurs te benaderen. In een QuickScan wordt niet gead-
viseerd over de keuze van orgelmakers of orgeladviseurs. 
Recente Quickscans 
Recent werden o.a. QuickScans uitgevoerd en rapportages ver-
zorgd over het Walcker-orgel in de Sint-Petruskerk te Eindhoven 
en het Ruef-orgel in de Sint-Trudokerk te Stiphout.

J Sinds begin 2017 beschikt de BOF als ver-
eniging over een eigen Doe-orgel. Dat is 
een klein pijporgeltje dat door kinderen zelf 
- vanuit een kist met losse orgelonderdelen – 
in elkaar kan worden gezet. Daarna kan het 
ook bespeeld worden, waarbij één kind de 
balgen met de hand bedient en het orgel de 
vereiste wind geeft, terwijl het andere kind 
het orgel kan bespelen. Een compleet les-
pakket voor het gebruik van het Doe-orgel 
op scholen - voor b.v. kinderen van groep 7 – 
is daarbij beschikbaar. Dat na introductie en 
de bouw van dit orgeltje de kinderen onder 
begeleiding naar een ‘echt’ en groter kerk-
orgel gaan, is een logische stap in dit stukje 
‘muziek in de klas’.
Al veel leden van onze vereniging, kerken en 
een muziekschool gebruiken regelmatig dit 
Doe-orgel in hun projecten rond ‘jeugd en 
muziek’, ‘jeugd en orgel’ of ‘jeugd, orgel en 
beiaard’.
Lees op onze site hoe u kunt beschikken over 
dit Doe-orgel en kinderen enthousiast kunt 
maken voor (orgel)muziek en voor het orgel.

Ga naar www.brabantorgel.nl, kijk links 
onder ‘Brabantse Orgelfederatie’ naar 
‘het Doe-orgel’ en klik daar op.

Jeugd en orgel en ons Doe-orgel 

VIn 1848 bouwde orgelbouwer Johannes 
Vollebregt voor de Sint-Servatius-
kerk in Erp een tweeklaviers orgel 
met aangehangen pedaal. Henri 
Meijers uit Oirschot vervaardigde 
de schitterende orgelkas, terwijl 
Hendrik van der Mark de beelden 
van Caecilia, David en de jubelende 
engelen maakte. In 1858 voegde 
Vollebregt een vrij pedaal toe. Het 
orgel had toen 24 sprekende stemmen.

Groot onderhoud 
 Vollebregt-orgel in Erp 

Manuaal I (C-g³)
Bourdon 16 vt
Prestant 8 vt
Flûte Harmon. ¹) 8 vt
Spitsgamba 8 vt
Bourdon 8 vt
Octaaf 4 vt
Open fluit 4 vt
Quint 2 2/3 vt
Superoctaaf 2 vt
Sesquialter 2 st
Mixtuur 4-6 st
Trompet 8 vt
Klaroen 4 vt

Manuaal II 
   (Zwelwerk)
Quintadeen  ¹) 16 vt
Prestant 8 vt
Salicionaal 8 vt
Vox Celeste  ¹) 8 vt
Roerfluit 8 vt
Flûte Celeste  ¹) 8 vt
Prestant 4 vt
Salicet  ¹) 4 vt
Blokfluit 4 vt
Roerquint 2 2/3 vt
Piccolo 2 vt
Nachthoorn 1 vt
Tertiaan 2 st
Scherp 4 st
Fagot  ¹) 16 vt
Trompet 8 vt
Hobo  ¹) 8 vt  
Kromhoorn 8 vt
Tremolo  
Pedaal (C-f1)
Subbas  ¹) 32 vt
Contrabas 16 vt
Subbas 16 vt
Octaafbas  ²) 8 vt  
Gedektbas  ²) 8 vt  
Koraal 4 vt
Mixtuur 4 st
Contrafagot ¹) 32 vt
Bazuin 16 vt

¹) = digitaal register
²) = transmissie

DispositieVVermeulen-orgel naar 
 ‘de Stad Klundert’

In 2016 werd de voormalige Joannes Bap-
tistkerk, die in 2013 aan de eredienst was 
onttrokken, gekocht door Henk Strootman 
en omgevormd tot een centrum voor zake-
lijke en culturele evenementen en omge-
toverd tot ‘de Stad Klundert’. De culturele 
evenementen worden georganiseerd door 
de Stichting Cultureel Klundert. Organist 
Gerben Mourik is door hen aangetrokken 
als artistiek leider.

Marcussen- en Vermeulen-orgel.
In 2013 was hier het Marcussen-orgel uit Moer-
dijk geplaatst door de firma Škrabl in samenwer-
king met Consultare Orgelbouw. 
Eind 2017 werd hier door Consultare Orgelbouw 
(Jan Bambacht) het Vermeulen-orgel uit de in 
2015 gesloten Heilig Hartenkerk van ’s-Hertogen-
bosch als tweede orgel geplaatst. Dit orgel, oor-
spronkelijk in 1950 gebouwd voor de kerk van de 

H.H. Martelaren van Gorcum in Bergen op Zoom, 
werd in 1987 in ’s-Hertogenbosch geplaatst. 
Het elektro-pneumatische orgel werd nu in twee 
delen links en rechts voorin de kerk in nissen op-
gesteld: hoofdwerk en pedaal in de linker, zwel-
werk in de rechter nis. Het bedrijf Mixtuur bouw-
de een nieuwe speeltafel met gebruikmaking van 
de nieuwste technieken. Daardoor was het moge-
lijk om extra opties als sub- en superoctaafkop-
pels, sostenuto’s en pedaaldeling in te bouwen. 
De intonatie van het pijpwerk is vervolgens gron-
dig aangepast aan de nieuwe locatie. Ook werden 
negen digitale registers toegevoegd passend bij 
het oorspronkelijk concept van dit orgel.
Op 27 januari 2018 was de feestelijke ingebruik-
name van dit orgel, waarbij huisorganist en artis-
tiek leider Gerben Mourik ook het culturele jaar-
programma* van ‘de Stad Klundert’ presenteerde.

           * Zie de orgelkringadvertentie op bladzijde 34.

In 1910 verving of wijzigde de firma 
Fransen uit Roermond 11 stemmen.
In 1985 vond onder advies van Hans 
van der Harst een reconstructie plaats 
door Vermeulen uit Weert. Hierbij 
kon gebruik worden gemaakt van 
Vollebregt-pijpwerk uit een voormalige 
parochiekerk in Gorinchem. 
In 2017 werd het noodzakelijke groot 
onderhoud uitgevoerd door Pels & Van 
Leeuwen orgelmakers te Rosmalen.

Pijpwerk op het Hoofdwerk 
van het Walcker-orgel 
in de Sint-Petruskerk van Eindhoven. 

H
en

k 
Ko

oi
ke

r

Beheer en onderhoud  
 van orgels 
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Het orgel in de Hervormde Kerk te 
Andel werd in 1972 opgeleverd door 
K. B. Blank & Zn. te Herwijnen. 
Het oude Fransen-orgel uit 1881 
werd door de firma De Koff in 1959 
bij de verbouw van de kerkzaal 
grondig omgebouwd. Daar dit orgel 
steeds meer problemen opleverde 
werd in 1966 besloten een orgel-

Groot onderhoud 
 orgel AndelG

Hoofdwerk (C-g³)
Prestant  8 vt
Gedekt  8 vt 
Octaaf  4 vt 
Roerfluit  4 vt 
Octaaf  2 vt 
Mixtuur  4-5 st 
Dulciaan  8 vt 

Bovenwerk
Holfluit  8 vt
Fluit  4 vt 
Nasard  3 vt 
Woudfluit  2 vt 
Tertsfluit  13/5 vt
Tremulant

Pedaal (C-d1)
Bourdon  16 vt
Prestant  8 vt

Koppelingen: 
Hoofdwerk - Bovenwerk
Pedaal - Hoofdwerk 
Pedaal - Bovenwerk

Dispositie

fonds op te richten zodat het oude 
orgel kon worden vervangen. Het 
hoofdwerk kende de traditionele op-
zet van een achtvoets-werk; het bo-
venwerk werd uitgevoerd als Cornet 
Décomposé. Het veertien stemmen 
tellende Blank-orgel werd in 1972 
bij de ingebruikname bespeeld door 
Frans van Tilburg uit Sleeuwijk.

Het orgel is al vele jaren in onder-
houd bij Van Rossum Orgelbouw te 
Wijk en Aalburg. In 2001 vervingen 
zij de Trompet 8 vt van het Hoofd-
werk door een Dulciaan 8 vt. 
Dit voorjaar kreeg het orgel een 
onderhoudsbeurt, welke ook werd 
uitgevoerd door Van Rossum Orgel-
bouw.
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Elsendorp, Prot.kerk

Eindhoven, Paterskerk

Wouw, Lambertuskerk

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

Tel: +31(0)6 5154 2317 
E-mail: info@sloofforgelbouw.nl

Bergeijk, Hofkerk



 

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 

 

Kattendijk 1a     *     2831 AA Gouderak

V
In 1984 plaatste Verschueren Orgelbouw in de 
Sint-Lambertuskerk in Wouw een nieuw orgel met 
als opusnummer 1.000. De tongwerken werden 
gebouwd in laat 17e-eeuwse stijl. In 2013 moesten 
bij groot onderhoud de door versuikering aange-
taste conducten worden vervangen. Dit werk werd 
uitgevoerd door Slooff Orgelbouw. Dit jaar zal met 
name de speeltafelmechaniek verbeterd worden 
waarbij o.a. alle leren moertjes vervangen zullen 
worden. Ook dit werk wordt uitgevoerd door Slooff 
Orgelbouw.

Verschueren-orgel in 
 de Sint-Lambertuskerk 
 in Wouw 

T
In de Sint-Josephkerk in Tilburg bouwde F.C. Smits jr. 
in 1894 een nieuw orgel ter vervanging van het oude, 
gebouwd door Wander Beekes. Dat laatste orgel ‘ver-
huisde’ naar de parochiekerk te Geffen. 
Bij een restauratie van het Smits-orgel in 1955 door de 
firma Elbertse onder advies van dr. P.J. de Bruyn namens 
de K.K.O.R. werd de dispositie gewijzigd. Bij de restau-
ratie in 1989-1990 door Elbertse Orgelbouw werd terug-
gegrepen naar de oorspronkelijke opzet. Waar het orgel 
drie manuaal-werken heeft, kent de klaviatuur maar 
twee manualen. Zoals meer door Smits uitgevoerd wordt 

Tongwerkherstel 
 Smits-orgel in Tilburg 

sound
craftmanship

100 jaar toonaangevend

www.elbertse.com
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hier zowel het Hoofdwerk als het Echowerk 
vanaf het hoofdmanuaal bespeeld. Met de 
trede ‘Combinatie hoofdmanuaal’ worden 
de hoofdwerkregisters ‘afgesloten’ en klin-
ken alleen de geopende registers van het 
Echowerk. Zowel de lade van het Positief als de lade 
van het Echowerk zijn in één gecombineerde expres-
siekast (zwelwerk) ondergebracht. 
De laatste jaren gaven de tongwerken steeds meer 
problemen door versuikering van de koppen. Bij de 
huidige restauratie van de tongwerken door Elbertse 
Orgelmakers wordt dit probleem verholpen en zullen 
de tongwerken èn beter gestemd kunnen worden èn 
weer als vanouds klinken. 
Dit orgel wordt ook vaak gebruik als studie-orgel door 
de orgelstudenten van het Fontys Conservatorium.

Flentrop Orgelbouw B.V. 
Westzijde 57,  

1506 EC  Zaandam, 

telefoon: 075-6168651 

info@flentrop.nl  - www.flentrop.nl 

Voor grote nieuwbouw- 
projecten (zoals onlangs 
voor het Royal College  
of Music in Londen) en 
restauraties (zoals Den 
Bosch, al wat langer 
geleden) maar ook voor 
onderhoud, voor kleinere 
projecten, huisorgels en 
kistorgels zijn wij u graag 
van dienst.

In 2018 werken wij aan restauratieprojecten 
in Olkusz (Polen) en Corvey (Duitsland) en 
een drietal nieuwe orgels, voor Noorwegen,  
België en de V.S. 

Wij wensen de organisatie van de orgel-
evenementen in Brabant ook dit jaar veel 
succes en mooie, goed bezochte concerten. 
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Op zaterdag 8 september 2018 wordt voor de 17e 
maal de Nationale Orgeldag gehouden. Ook in Noord-
Brabant zullen orgelcommissies en organisten hun orgels 
op geheel eigen wijze laten zien en laten klinken. De 
Nationale Orgeldag valt ieder jaar samen met de Open 
Monumentendagen. Daardoor maken ‘toevallige pas-
santen’ op een mogelijk verrassende wijze ook kennis 
met het orgel. Het orgel kan en zal juist dan anders worden 
gepresenteerd dan in de gebruikelijke liturgische functie. 
Ook is er soms samenspel met andere muziekinstrumen-
ten wat een versterkende rol geeft aan het orgel. Muziek 
blijft samenbindend werken! 

Oproep!
Organisten, orgelkringen en orgelcommissies in Brabant 
worden opgeroepen activiteiten voor de Nationale Or-
geldag 2018 te organiseren en die ook vorm en inhoud 
te geven. 
Zij worden verzocht hun activiteit door te geven via
* www.nationaleorgeldag.nl waarna deze geplaatst 
wordt op deze landelijke site, en 
* info@brabantorgel.nl voor plaatsing in de agenda 
op de site van de Brabantse Orgelfederatie.

Het landelijke startschot van de Nationale Orgeldag 2018 
wordt dit jaar gegeven in Amsterdam. Meer gegevens 
vanaf juni op de site www.nationaleorgeldag.nl. 

G
Het in 1925 door  Pieter Johannes Geerkens 
gebouwde kabinetorgel werd in 1834 in 
de Hervormde Kerk te Bladel geplaatst, 
vermoedelijk door Bernardus Petrus van 
Hirtum. Geerkens gebruikte in een vier-
tal registers ouder pijpwerk. Van Hirtum 
plaatste in 1835 een gedeeltelijk nieuw 
schijnfront en een nieuwe balustrade. 
Op enig moment (begin 20e eeuw) gaat 
een deel van het schijnfront verloren. 
In 1968 restaureert Gebr. van Vulpen het 
orgel. Daarbij worden orgelkas en front 
deels gereconstrueerd. Ook werd de ma-
gazijnbalg met de schepbalgjes hersteld, 
de trede gereconstrueerd en de windma-
chine geplaatst. De frontpijpen zijn op-
nieuw met tinfolie beplakt. 
Bij de huidige restauratie worden door de 
orgelmaker Gebr. Van Vulpen met name 
de balgen en de magazijnbalg met de 
twee schepbalgjes opnieuw beleerd.

O
Dispositie
Manuaal (C-f³)
Spitsgedekt  8 vt
Quintadena ¹)  8 vt 
Praestant  4 vt 
Roerfluit  4 vt 
Octaaf  2 vt 
Mixtuur B 2 st 
Mixtuur  D 3 st
Tremulant 
Pedaal (C-d1)
Aangehangen. 
¹) af c, groot octaaf 
gecombineerd met 
Spitsgedekt 8 vt.
 
Winddruk 72 Wk
Toonhoogte  a¹=440 Hz

De Hervormde Kerk in Heeze werd in 1906 gebouwd op 
de plaats waar vroeger de kapel van het Kasteel Heeze 
stond. De toenmalige bewoners van het kasteel waren her-
vormd. In die kapel bevond zich destijds een kabinetorgel 
van Abraham Meere. In 1953 bouwde Van Leeuwen een 
nieuw mechanisch orgel in de Hervormde Kerk. Het orgel 
kreeg VEKA-sleepladen. Op enig moment is de Fluit 2 vt 
vervangen door een Octaaf 2 vt en de Quintadena 8 vt (af c)  
toegevoegd.
Begin 2018 werd dit Van Leeuwen-orgel gerestaureerd 
door Verschueren Orgelbouw onder advies van ir. Henk 
Kooiker. Daarbij werd met name de tractuur gerestaureerd 
en groot onderhoud uitgevoerd. Daar de VEKA-slepen nog 
prima functioneerden, is dit systeem gehandhaafd.
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RUIM 75 JAAR EEN VERTROUWD ADRES
Voor nieuwbouw, restauratie én onderhoud van uw orgel.

WWW.VULPEN-ORGEL.NL

TENNESSEEDREEF 16 | 3565 CJ UTRECHT | 0031(0)30-2313541

adv-siteinfo.indd   1 20-02-18   15:15

Restauratie 
Van Leeuwen-
 orgel 
 van Heeze 

Het Geerkens-
 kabinetorgel 
 van Bladel
 gerestaureerd

Dispositie
Manuaal (C-e³)
Holpijp  8 vt 
Praest. D  8 vt 
Praest.  4 vt 
Fluit  4 vt 
Quint D  3 vt 
Octaav  2 vt 
Sup. Oct. B  1 vt  
Ventiel
Windzicht 
Toonhoogte  a¹=415 Hz
Temperatuur: 
   evenredig zwevend
Winddruk 43 Wk

Wie op internet iets over orgel opzocht 
zal allicht de website www.orgelnieuws.
nl  zijn opgevallen. De site, van start ge-
gaan in 2004, is inmiddels een niet meer 
weg te denken bron van nieuws op het 
gebied van alles wat het orgel raakt. Ini-
tiatiefnemers Gérard van Betlehem en 
Wilfred Folmer bieden met hun redactie 
vrijwel dagelijks actualiteiten uit de orgel-
wereld: over orgels, orgelbouw, orga-
nisten, nieuwe cd’s en bladmuziek. In 
het meer dan 12½-jarig bestaan van de 
site is zo een omvangrijk nieuwsarchief 
ontstaan. De site www.orgelnieuws.nl is 
met enkele duizenden bezoeken per dag 
dan ook een van de meest geraadpleegde 
orgelmedia in Nederland. Behalve nieuws 
biedt orgelnieuws.nl tevens columns, 
interviews, recensies, informatieve arti-
kelen en een overzicht van de vele orgel-
activiteiten in het land, zoals onder meer 
de excursies van onze Brabantse Orgel-
federatie. Sinds 2014 is zij ook uitgever 
van de Nederlandse Orgelkalender waar-
van de nieuwste in de loop van dit jaar 
zal verschijnen.

www.orgelnieuws.nl 
www.facebook.nl/orgelnieuws
www.nederlandseorgelkalender.nl

www.orgelnieuws.nl 

Oceanië 4 – 6014 DB Ittervoort (NL)
E info@verschuerenorgelbouw.nl

T 00 31 (0) 475 491882
 I www.verschuerenorgelbouw.nl 
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O
Hiernaast staan veertien Noord-Brabantse orgels. 
U kunt deze allemaal vinden op onze website 
www.brabantorgel.nl via de linker kolom.
Heeft u een orgel gevonden dan klikt u door naar 
de webpagina waar het orgel beschreven staat. 
Bij dat orgel vindt u telkens een blokje met de 
vermelding ‘puzzel 2018’ zoals hieronder afgebeeld.
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      Orgelpuzzel     
                    2018           

Op de gevonden blokjes staan telkens twee letters 
zoals in het voorbeeld hierboven ‘da’, maar het 
kan ook een letter en een spatie zijn. Noteer de 
veertien letter/letter- of letter/spatie-combinaties 
voor uzelf en maak er woorden van die samen een 
zin vormen. Deze zin vindt u ergens in dit magazine 
als quote. 
Als oplossing van de puzzel dient u deze zin 
èn het paginanummer waar hij staat in te 
zenden. E-mail de oplossing uiterlijk 15 september 
naar info@brabantorgel.nl. 

Prijzen
Er zijn dit jaar weer drie fraaie prijzen te winnen: 
het Loret-boek inclusief de twee bijhorende cd’s, 
drie BOF-cd’s naar keuze en twee gratis deelname-
kaarten voor een van de orgelexcursies van de 
BOF naar keuze. 
De winnaars ontvangen persoonlijk bericht en 
worden op 1 oktober 2018 bekendgemaakt op 
homepage van de site.

restauratie & onderhoudsschilderwerken 

 

www.dejonghwaardenburg.nl   
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Doelstelling van de vereniging is bevordering van:
• het gebruik van het orgel, het orgelspel
 en de orgelcultuur in het algemeen
• de verantwoorde verzorging 
 van de muziek in de eredienst
• alles wat het peil en de waardering 
 van de kerkmuziek ten goede kan komen
• een goede opleiding 
 van organisten en kerkmusici

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

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

Orgel studeren aan Fontys 
Academy of Music and 
Performing Arts in Tilburg 
 
Krijg les van onze drie 
hoofdvakdocenten: Ruud 
Huijbregts, Wouter van der 
Wilt en Jelena Bazova. 
Onderdeel van het 
lesprogramma zijn ondermeer 
hoofdvak orgel en hoofdvak 
improvisatie, basso continuo, 
begeleiden, 18e eeuwse 
uitvoeringspraktijk. Ook kun je 
tal van bijvakken volgen zoals 
harmonium, klavecimbel, 
piano, kistorgel. 

Fontys Academy of Music and Performing Arts heeft een eigen Kapel 
met 2-drieklaviers orgels en een 3-klaviers pedaalharmonium. 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 www.fontys.nl/AMPA of mail naar FHKAMPA@fontys.nl 

Academy of Music and Performing Arts 

Proef-

abonnement: 

3 nummers

€12,50 Jaar-abonnement:1e jaar slechts€41,25
i.p.v. € 55,-

De Orgelvriend biedt 
jaarlijks 10 nummers over:
Oude en nieuwe pijporgels • Restauraties • Uitgebreide 
concertagenda • Organisten • Muziekbijlage (ook in klavar) 
• Orgelbouwers • Componisten • Concoursen • Audio- & videofragmenten

www.orgelvriend.nl

De Orgelvriend
maandblad voor orgelliefhebbers


