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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.
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georganiseerd. Met die ervaring als gegeven willen 
wij als bestuur van de Brabantse Orgelfederatie ook 
in dit nieuwe orgeljaar 2020 ons weer volop inzetten 
voor de Brabantse Orgelcultuur – uiteraard binnen 
de mogelijkheden die er zijn gezien de bijzondere 
situatie waarin we nu verkeren. 

Wij zijn inmiddels met het Kenniscentrum Immaterieel 
Erfgoed Nederland in de laatste fase beland om de 
Brabantse Orgelcultuur te laten erkennen als een 
culturele traditie (immaterieel erfgoed) die het waard 
is om over te dragen aan toekomstige generaties. 
Want hoewel er nog vele orgelliefhebbers in onze 
provincie zijn moeten we ook rekening houden met 
gevaren die onze orgelcultuur bedreigen. Steeds 
meer orgels dreigen te verdwijnen vanwege de slui-
ting van de kerken, de vergrijzing onder publiek en 
uitvoerenden gaat ons parten spelen en ook dreigt 
het aantal componisten in de loop van de tijd aan-
zienlijk af te nemen als we nu geen stappen nemen 
om dat te verkomen. Uiteraard zijn wij als Brabantse 
Orgelfederatie ons ervan bewust dat deze orgeltra-
ditie geen typisch Brabants fenomeen is maar wij 
hebben de stap naar het Kenniscentrum Immaterieel 
Erfgoed Nederland willen zetten als opmaat voor 
een erkenning van de landelijke orgelcultuur. Deze 
aanpak is in goed overleg gezet in samenspraak met 
andere organisaties. Dat wij ons niet te provinciaal 
willen opstellen, mag ook blijken uit het feit dat we 
bij de komende excursies - zodra die weer mogelijk 
zijn - niet alleen de provinciale grens willen oversteken 
maar zelfs onze landsgrens. 

Zoals eerder gezegd zal 2020 door het coronavirus 
een ongebruikelijk jaar worden. Wij kunnen nu slechts 
hopen met elkaar dat we zo snel mogelijk opnieuw 
een normaal leven zullen hebben. Graag wensen onze 
bestuursleden en adviseurs u dat van harte toe.  
Nogmaals kijk om naar de kwetsbaren in uw omge-
ving, maar zorg ook goed voor uzelf. Ik hoop dat het 
luisteren naar muziek bij u thuis ook de nodige troost 
en ontspanning zal bieden.
Ik kijk ernaar uit om u zo spoedig mogelijk weer te 
kunnen ontmoeten. 

VVoorwoord 
Ruud Severijns
    voorzitter 
    Vereniging Brabantse Orgelfederatie

Het jaar 2020 is tot nu toe totaal anders verlopen 
dan we hadden voorzien. De uitbraak van het corona-
virus wereldwijd heeft inmiddels al veel slachtoffers 
gemaakt en heeft onze samenleving platgelegd en 
ontregeld. Op het moment dat ik dit schrijf is de 
crisis nog volop gaande en hebben we volgens de 
deskundigen nog niet eens de piek bereikt van het 
aantal slachtoffers. Ik wens iedereen – ook namens 
onze bestuursleden en adviseurs – heel veel sterkte 
toe. Laten we goed naar elkaar omkijken  en waar 
we kunnen vooral de kwetsbaren in onze omgeving 
steun bieden. Wellicht kan muziek ons extra helpen 
om deze beproeving voor ons allen beter te kunnen 
doorstaan.

Voorlopig kan dat niet bij de concerten of andere 
publieke activiteiten van de Brabantse Orgelfederatie. 
Voorlopig hebben wij als Brabantse Orgelfederatie 
alle activiteiten van onze vereniging opgeschort. 
Zodra de crisis achter de rug is zullen wij zo spoedig 
mogelijk beslissen wanneer de activiteiten weer 
worden hervat.  

Terugkijkend naar vorig jaar kunnen we constateren 
dat 2019 een bijzonder jaar voor de Brabantse Orgel-
federatie is geweest. Niet alleen hebben we weer een 
aantal voortreffelijk verlopen traditionele bijeenkom-
sten gehad met de voor- en najaarsexcursies maar 
ook speciale activiteiten als het Improvisatiefestival  
en de voorbereidingen van het Festival Brabantse 
Componisten. Bijzonder was natuurlijk ook het feit 
dat we in de Heuvelse Kerk van Tilburg onze jubileum-
activiteit konden vieren dankzij het bestuur en de 
vrijwilligers van deze kerk. Hoewel een jubileum 
van 12½ jaar natuurlijk op zich niet spectaculair is, 
blijft het goed om nog eens te evalueren of het doel 
waarmee destijds de vereniging werd opgericht nog 
steeds valide is en er voldoende elan in de vereniging 
zit om onze doelstellingen verder te realiseren en 
waar nodig uit te bouwen. Wij kunnen concluderen  
dat dát elan er nog volop is. Onder het toeziend oog 
van vele oprichters van de vereniging hebben wij dat 
niet alleen bij de jubileumactiviteiten gezien maar 
eigenlijk bij alle activiteiten die we in 2019 hebben 

Rijk orgelbezit
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 belang-
stelling dan de laatste jaren het geval was. Het orgel wordt steeds on-
bekender mede als gevolg van de ontkerkelijking. Veel mensen komen 
niet meer als vanzelfsprekend met dit prachtige instrument in aan-
raking. Om het tij te keren en de orgels en orgelmuziek een nieuwe 
impuls te geven, ontwikkelt de Brabantse Orgelfederatie ambitieuze 
plannen. Met een bestuur dat samenwerkt met de meeste Noord-Bra-
bantse orgelkringen en andere belanghebbenden, veelal leden van de 
vereniging, zet de federatie zich in om bovenstaande doelstellingen 
te realiseren. 

Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door 
Ruud Severijns, voorzitter 
Wim van der Ros, vicevoorzitter 
Wim Goossens, secretaris
Geurt Brouwer, penningmeester 
Wijtse Rodenburg, lid

Adviseurs 
De Brabantse Orgelfederatie prijst zich gelukkig met een aantal advi-
seurs als begeleiders van diverse trajecten. Dat geldt niet alleen op 
artistieke en kwaliteitsniveau rond de samenstelling van excursies, te 
spelen werken en de daarbij op te nemen cd’s, alsook bij het verzamelen 
van oude composities en het organiseren van festivals. 
Ook voor het monitoren van orgels en het adviseren aan parochie- en 
kerkbesturen op het gebied van een goed beheer van hun orgel(s) 
kunnen wij deze kwaliteiten in de persoon van een of meerdere 
adviseurs bieden. 
Onze 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, opnametechnicus, 
 organist in Den Haag en Waalre
-  René Bouman, oud-medewerker Stadsontwikkeling Utrecht, 
   organist, historicus
-  Tommy van Doorn, organist/beiaardier van de Sint-Petrusbasiliek
 in Boxtel en Heilige Servatiuskerk te Schijndel
-  Willem Hörmann, actief op diverse podia en organist van de Sint-
   Catharinakerk te ‘s-Hertogenbosch

VVereniging 
Brabantse Orgelfederatie 

Doelstelling
‘De Brabantse Orgelfederatie heeft tot doel om het orgel 
als cultureel erfgoed in stand te houden en de orgel-
cultuur in het algemeen, en die van Noord-Brabant in 
het bijzonder, te bevorderen. 
Zij wil dit bereiken door de interesse voor het orgel te 
vergroten, door de samenwerking tussen de diverse 
orgelkringen te stimuleren en door het organiseren 
van diverse activiteiten op het gebied van het orgel. 
Orgelkringen, individuele organisten en belangstel-
lenden kunnen lid worden van onze vereniging.’
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Festival Brabantse 
Componisten, Tilburg

Orgelagenda, website 
en digitale nieuwsbrief
In dit blad is normaliter elk jaar de Noord-Brabantse 
orgelagenda opgenomen. Echter, door de corona-
crisis staan alle concerten op losse schroeven en 
daarom vindt u dit jaar hier alleen de advertenties 
van de belangrijkste orgelkringen in de provincie. 
Voor de actuele status van de concerten kunt u 
terecht op onze website: www.brabantorgel.nl. 
Dit web-adres is ook het communicatiemiddel 
voor onze individuele en institutionele leden en 
informatiebron voor iedereen die iets weten wil 
over de Noord-Brabantse orgelcultuur. De site 
wordt voortdurend uitgebreid met afbeeldingen, 
inhoudelijke informatie en nieuws over de orgels, 
organisten en orgelmuziek. 
Voor onze digitale nieuwsbrief, die enkele ma-
len per jaar uitkomt, kunt u zich opgeven via de 
website.

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

Elk jaar organiseert de Brabantse Orgelfederatie 
twee traditionele orgelexcursies. Dit jaar zouden 
we niet alleen orgels in onze provincie, maar ook 
aanpalend in België en in de provincie Zeeland be-
zoeken. Deze excursies kunnen daarom worden 
betiteld als ‘een grensgeval’. Vanwege de corona-
crisis gaan ze beide niet door op de geplande data 
in het voor- en najaar. Bij de presentatie van dit 
jaarmagazine op 25 april was een orgelwandeling 
langs drie prominente orgels in Roermond gepland, 
ook ‘een grensgeval’. Maar deze dag is ook afge-
last en daarom kan het eerste exemplaar van ons 
magazine 2020 niet in gedrukte vorm worden over-
handigd aan Johan Zoutendijk, directeur van Ver-
schueren Orgelbouw. Zie pagina 16.
De beide excursies van dit jaar worden nu onder 
voorbehoud verschoven naar andere data. De 
voorjaarsexcursie is voorlopig doorgeschoven naar 
zaterdag 10 oktober. De najaarsexcursie wordt ver-
schoven naar 2021. Meer informatie op de pagina’s 
8 t/m 13 en 20 t/m 27. 
 
Contactpersonen zijn Wim van der Ros, 
Ad van Sleuwen en Henk Kooiker. 
Mail naar excursie@brabantorgel.nl

Excursies

Een vorig jaar opgestarte activiteit van de BOF 
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 bruik
   bare composities als PDF beschikbaar stellen.
- Het stimuleren om werken van deze muziek op 
   passende instrumenten bij concerten en excur-      

   sies uit te voeren en daarbij vast te leggen op cd. 
Zie ook de info over het Festival op pagina 18.

Contactpersonen zijn Wim Goossens, 
Ad van Sleuwen en René Bouman. 
Mail naar secretaris@brabantorgel.nl

Oude 
composities

De vereniging Brabantse Orgelfederatie zet zich 
ook nadrukkelijk in voor het documenteren van 
‘Brabants Orgelrijkdom’.
 
Orgelbeschrijvingen
Dit gebeurt niet alleen door middel van publicaties 
in ons jaarlijks (gratis!) verschijnend magazine 
‘Brabants Orgelrijkdom’ maar ook door middel van 
onze website. Op onze site  staan inmiddels bijna 
240 orgels uitgebreid beschreven. Ons bestand 
wordt continue geactualiseerd en uitgebreid.
Ook verscheen in 2011 een unieke documentatie 
in de vorm van een boek over ‘De orgelmakers 
Loret en hun orgels in Nederland’. In het boek zijn 
twee cd’s opgenomen met orgelspel op acht Bra-
bantse Loret-orgels; dat maakt deze uitgave tot 
een uniek verzamelobject. De laatste exemplaren 
zijn nog verkrijgbaar.

Klankdocumenten
Tevens verschijnt jaarlijks een aantal cd’s als klank-
documenten van ‘Brabants Orgelrijkdom’. Bij iedere 
excursie worden nieuwe opnames gemaakt en 
verschijnt een ‘excursie-cd’. Ook presenteren wij 
de laatste jaren regelmatig ‘portret-cd’s’: klank-
documenten van belangwekkende orgels in onze 
provincie, ingevoegd in een uitgebreid documen-
tatieboekje met een uitgebreide toelichting op het 
orgel, zijn bespeler en de gespeelde werken.
Inmiddels zijn op cd door ons de recente klanken 
van ca. 120 orgels in onze provincie vastgelegd.
Onze verenigingsuitgaven kunt u online bestellen 
via onze website www.brabantorgel.nl.
Een interview met onze ‘webwinkeliers’ Anne en 
Kees van den Akker treft u op pag. 14 en 15.

Contactpersonen zijn Wim van der Ros 
en Wijtse Rodenburg.
Mail naar documentatie@brabantorgel.nl

Documentatie

Orgelstatusrapportage
en mentorschap
Het monitoren van ons cultuurgoed is een belang 
dat ook de RCE, de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, onderschrijft. In nauw samenspel met 
de RCE heeft de Brabantse Orgelfederatie mee-
gewerkt om aan het ‘Orgelmentorschap’ invulling 
te geven, hetgeen geleid heeft tot de oprichting 
van de Vereniging Mentoren Klinkend Erfgoed. 
Enkele leden van de BOF zijn hiervan lid.
Het zorgvuldig onderhouden van kerkorgels, 
waaronder een optimale klimaatbeheersing, is 
essentieel bij het behoud van onze kostbare (his-
torische) instrumenten. Mede daardoor wordt 
ook een aanzienlijke kostenbesparing gereali-
seerd voor nu en later. De Brabantse Orgelfede-
ratie zet zich daarom in om eigenaren van or-
gels hierbij van dienst te zijn door visitatie en 
rapportage, uitgevoerd door orgeldeskundigen. 
Dit kan door middel van een ‘QuickScan’. In een 
orgelstatusrapportage wordt de huidige situatie 
van het orgel gedocumenteerd en vastgelegd en 
worden de eigenaren van de instrumenten, veelal 
kerkbesturen, geadviseerd hoe zij hun orgel(s) zo 
goed mogelijk kunnen beheren. Orgelmentoren 
zijn onafhankelijk. Ook het afgelopen jaar wer-
den weer enkele QuickScans uitgevoerd.
Het is een van de prioriteiten van de Brabantse 
Orgelfederatie, daarbij gesteund door de RCE en 
de Provincie Noord-Brabant, die met name in het 
kader van monumentenzorg het belang hiervan 
onderstreept.

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

Onze activiteiten

I
De Brabantse Orgelfederatie organiseert jaarlijks 
een bijzonder festival waarin het orgel en de orgel-
muziek al dan niet met andere instrumenten en/of 
vocale bezetting centraal staan. Dit jaar staan in de 
Heuvelsekerk van Tilburg de Brabantse componisten 
centraal.
In Brabant is vanaf de 15de eeuw een keur aan 
componisten te vinden. De Brabantse Orgelfedera-
tie doet daar onderzoek naar en publiceert daarover. 
Een staalkaart van deze componisten, al dan niet 
vergeten of onbekend, staat geprogrammeerd op 
dit Festival Brabantse Componisten. Het programma 
omvat Brabantse muziek uit vijf eeuwen, van de 
renaissance middels Christiaan van der Ameijden uit 
±1590 tot aan de modernen zoals een compositie 
uit 1939 van Jos van Amelsvoort. Daarnaast twee a 
capella werken uit de 16de en 19de eeuw. Drie orgels 
komen aan bod: een kistorgel, het Loret-orgel 
(1859) en het Smits-orgel (1894). 
Uitvoerenden zijn o.a. organist Rob Nederlof en een 
keur aan instrumentale en vocale solisten met een 
vocaal ensemble o.l.v. dirigent Ruud Huijbregts.
Meer over dit festival vindt u op bladzijde 18. 
Dit festival is vanwege de coronacrisis uitgesteld.

Contactpersonen zijn Wim Goossens, 
Ad van Sleuwen en René Bouman.
mail naar secretaris@brabantorgel.nl

Festival Brabantse
Componisten
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Interview
Johan Zoutendijk
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Na de algemene 
ledenvergadering van

9 november 2019 
sprak onze voorzitter 

Ruud Severijns 
onderstaande rede uit 
ten overstaan van de 
aanwezige leden en 

een groot aantal 
destijds bij de 

oprichting van de 
vereniging 

betrokkenen.

12½ jaar    Brabantse Orgelfederatie

Activiteiten 
Als u naar de website gaat van de Brabantse Orgelfede-
ratie zult u zien dat aan alle zes functies de afgelopen 
jaren aandacht is besteed. Digitaal is er veel informatie 
en documentatie vindbaar op onze site. Ontzettend veel 
- en zeker de meest belangwekkende - orgels in onze 
provincie zijn op al hun facetten beschreven, gefotogra-
feerd en goed gedocumenteerd.  Onze voorjaars- en na-
jaarsexcursies blijven een groot succes. Dat geldt zeker 
ook voor de prachtige cd-reeks die daarvan inmiddels is 
gemaakt. Ook de portret-cd’s die zijn uitgekomen, blijven 
onverminderd populair. Op de ongeveer 30 cd’s die door 
de federatie zijn uitgebracht, zijn als klankdocument in-
middels ruim honderd Brabantse orgels vastgelegd. Deze 
cd’s zijn dankzij een drietal personen de afgelopen jaren 

Laat ik er nog bij zeggen dat als ik mensen huldig ik dat 
niet alleen doe om ze te bedanken voor hun activiteiten 
in het verleden, maar ook om ze vooral aan te sporen nog 
heel lang door te gaan met die werkzaamheden.

Kenniscentrum
De ondersteuning aan diverse orgelkringen en parochies 
maar ook particuliere stichtingen wordt erg gewaardeerd. 
De presentatie van het orgel aan schoolkinderen met be-
hulp van ons DOE-orgel probeert de jeugd al op jonge 
leeftijd te interesseren voor het orgel als muziekinstru-
ment.  Samen met het Fontys Conservatorium in Tilburg 
organiseerden we o.a. een Festival Nieuwe Muziek en het 
Improvisatiefestival. Ook de gratis jaarlijkse uitgave van 
Brabants Orgelrijkdom - ons orgelmagazine - zorgt voor 
veel informatie voor alle orgelvrienden en biedt een di-
recte service aan onze orgelkringen dankzij de opname 
erin van de jaarlijkse concertagenda en de orgelkringpro-
gramma’s. Het wordt niet alleen in onze provincie ver-
spreid maar ook daarbuiten graag gelezen en bewaard 
als collectors item. In onze Nederlandse orgelwereld is dit 
magazine, zoals buitenstaanders zeggen, de fraaiste en 
meest gewaardeerde uitgave van een provinciale orgel-
vereniging. 
Kortom: we zijn het centrum voor Brabantse orgelcultuur 
geworden. Alle zes genoemde functies hebben een plek 
gevonden in het werk van onze vereniging. Ik durf dan 
ook zeker de stelling aan dat de vereniging er de afge-
lopen 12½ jaar in is geslaagd om binnen de orgelwereld 
een uitstekende naam op te bouwen; niet alleen in onze 
provincie maar ook daarbuiten. Dat betekent niet dat het 
tijd is om achterover te leunen. Het gaat nu nog goed met 
de orgelcultuur in Brabant. Maar hoe staan we er over 
12½ jaar voor als we – hopelijk maar ongetwijfeld - het 
zilveren jubileum gaan vieren. Er komen nogal wat uitda-
gingen op onze weg.

Kerksluitingen en vergrijzing
Steeds meer kerken worden gesloten waardoor ook een 
groot aantal orgels zal verdwijnen en steeds minder toe-
gankelijk worden om bespeeld te worden. Onlangs wa-
ren wij in de kerk van Oostelbeers om het orgel daar 
te inspecteren en moesten tot de trieste constatering 
komen dat door de lange termijn van het ongebruikt 
zijn dit orgel inmiddels onbespeelbaar is geworden. Dat 
dreigt voor meer orgels die dreigen te verstoffen achter 
gesloten kerkdeuren. 
Door het steeds geringer aantal kerkbezoeken wordt ook 
de kennismaking van het publiek met het orgel als mu-
ziekinstrument steeds beperkter. Orgels worden door ve-
len nog steeds ook uitsluitend bekeken als een instrument 
voor religieuze kerkmuziek en haken dan al op voorhand 
af. We moeten erop letten dat ons publiek steeds meer 
aan het vergrijzen is en het dus noodzakelijk is om ook 
een eigentijds repertoire te ontwikkelen om tevens nieu-
we en jongere doelgroepen aan ons te binden. Het gaat 
erom dat we de traditie van de orgelcultuur kunnen door-
geven en voortzetten door eigentijdse muzikanten en 
componisten en voor een hedendaags publiek.  

Immaterieel Erfgoed 
Op dit moment zijn wij in samenwerking met het Kennis-
centrum voor het Immaterieel Erfgoed bezig om te be-

zien of wij de Brabantse Orgelcultuur geplaatst kun-
nen krijgen op de Inventarislijst van het Immaterieel 
Erfgoed. Dat kan immers een vliegwiel zijn voor de 
orgelcultuur van onze provincie maar ook de opmaat 
zijn voor erkenning van de orgelcultuur voor heel Ne-
derland. 
Belangrijk voor erkenning is dat het niet moet gaan om 
het beschermen van wat er nu al is maar juist de wijze 
waarop we erin slagen om een aloude cultuur door te 
geven aan de volgende generaties. Hoe gaan we om met 
de kansen en bedreigingen. Wat zijn de problemen en 
waar vinden we oplossingen. 

Terugblik
Vandaag is het echter belangrijk om even stil te staan 
bij wat er al is bereikt in de afgelopen 12½ jaar. Zoals u 
al gemerkt hebt, is dat naar mijn mening bijzonder veel. 
En dat is toch de verdienste van de vele vrijwilligers die 
zich de afgelopen jaren hebben ingezet voor het werk 
van de Brabantse Orgelfederatie. Op allerlei wijze zijn 
vrijwilligers actief geweest om de Brabantse orgelcultuur 
op een hoger niveau te brengen. Van het organiseren 
van excursies, het bespelen van orgels, rondleidingen bij 
orgelbouwers, het opnemen van cd’s, het documenteren 
en fotograferen van orgels, het opzetten, uitbouwen en 
actueel houden van de website maar ook het als vrijwil-
liger actief willen zijn als bestuurders van deze federatie. 
Het is ondoenlijk om iedereen die een bijdrage heeft ge-
leverd aan het succes van onze federatie hier met name 
te gaan noemen. 
Toch wil ik degenen die destijds het startschot hebben 
gegeven voor onze Brabantse Orgelfederatie, de ‘foun-
ding fathers’ van onze organisatie, waaronder ook de 
eerste voorzitter Bert Ramakers, eens extra in het zon-
netje zetten. Ook de twee andere voorgangers van mij, 
Han Polman en Frank Petter, wil ik daarbij betrekken. 
Zij vertegenwoordigen samen alle leden en vrijwilligers 
van de afgelopen 12½ jaar. Ik heb de eer om hen allen 
persoonlijk nu een certificaat te overhandigen ter herin-
nering aan dit jubileum. 
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Toekomst 
Ik verwacht dat de Brabantse Orgelfederatie een zonni-
ge en muzikale toekomst tegemoet zal gaan. Wij zullen 
daar als bestuur en adviseurs samen met u allen onze 
uiterste best voor doen. Proficiat allemaal.

uitgebracht. Het zijn Wim van der Ros, Wijtse Rodenburg 
en Henk Kooiker die dit alles al jaren om niet als vrij-
williger doen. Graag wil ik nu Henk Kooiker even in het 
zonnetje zetten. Dankzij zijn technische kwaliteiten zijn 
de cd-opnamen hoogst professionele geluidsdocumenten. 

Het certificaat wordt uitgereikt aan Wim van der Ros Het certificaat wordt uitgereikt aan Bert Ramakers

WWelkom
Van harte welkom in deze Heuvelsekerk in Tilburg bij dit 
jubileum van onze Brabantse Orgelfederatie. Helaas is 
onze Commissaris van de Koning verhinderd en ook mijn 
voorganger als voorzitter - Frank Petter - had andere 
verplichtingen in zijn rol als burgemeester van Bergen 
op Zoom. Gelukkig is een andere voorganger van mij als 
voorzitter, de heer Han Polman, wel aanwezig zodat hij - 
Commissaris van de Koning in Zeeland - toch voldoende 
bestuurlijk gewicht inbrengt vandaag. In het licht van 
het 60-jarig bestaan van het blad ‘De Orgelvriend’ en 
het 100-jarig bestaan van de KVOK, de Koninklijke Ver-
eniging van Organisten en Kerkmusici, lijkt een koperen 
jubileum wellicht wat magertjes. Maar waar het om gaat 
is welke impact onze federatie heeft op dit moment. Na 
12½ jaar is er voldoende tijd verstreken om te beoorde-
len of het verstandig is geweest om in 2007 onze vereni-
ging op te richten.

Oprichting 
Tijdens de openingsmanifestatie van de Nationale Orgel-
dag 2006 in de Sint-Janskathedraal in ‘s-Hertogenbosch, 
sprak onze eerste voorzitter - de heer Bert Ramakers -
over de aanleiding om tot de oprichting van onze ver-
eniging te komen, welke in februari 2007 werd gere-
aliseerd. Ik citeer: ‘omdat we van oordeel zijn dat het 
meer dan de moeite loont om het culturele erfgoed dat 
het orgel vormt, in stand te houden en om de orgelcul-
tuur in het algemeen en die van Noord-Brabant in het 
bijzonder, te bevorderen.’
Er werd toen een zestal functies genoemd waar de Bra-
bantse Orgelfederatie actief in zou moeten worden:
1. Informatie en documentatiecentrum
2. Wegwijzer bij het beheer
3. Belangenbehartiger 
4. Organisator studiedagen en masterclasses
5. Organisatie excursies naar Brabantse orgels
6. Jaarlijkse presentatie van de Brabantse orgelagenda
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1De kerk
De Hofkerk is ooit gedurende anderhalve eeuw als protestants bede-
vaartshuis in gebruik geweest. Toen in 1648 de openbare godsdienst-
oefening voor katholieken in Brabant verboden werd, werd deze kerk 
in gebruik genomen door de protestantse minderheid ter plaatse. Dit 
duurde tot 1798, omdat toen door de gevolgen van de Franse revo-
lutie de kerk weer werd overgedragen. In 1799 werd de oude kerk 
weer geconsacreerd. Voor zover wij weten heeft ook deze kerk, zoals 
veel kerken in de regio, het lange tijd zonder orgel moeten stellen. Bij 
de bouw in 1965 van een nieuwe parochiekerk kwam de oude (voor 
de eredienst te klein geworden) kerk in eigendom van de gemeente 
Bergeijk. Van 1975 tot 1977 werd het kerkgebouw gerestaureerd. 
Vanaf 1983 werd de parochie weer huurder van de oude kerk voor 
bijzondere diensten, vanaf 1994 werd de kerk weer volledig in ge-
bruik genomen voor de katholieke eredienst. In de jaren 1996-1997 
vond een restauratie plaats van dak en gevels.

Het Maarschalkerweerd-
  orgel in de Hofkerk 
    te Bergeijk

Het orgel 
In 1888 werd door Jacobus Johannus van den Bijlaardt, 
orgelbouwer te Dordrecht, in de Hofkerk een bescheiden or-
gel geplaatst. In 1940 werd dit orgel vervangen door een 
nieuw tweeklaviers pneumatisch orgel door orgelmaker 
Vermeulen te Weert. Het orgel verhuisde naar een nieuw 
gebouwde ‘Hofkerk’ en werd elektropneumatisch. In 1994 
werd deze kerk omgebouwd tot supermarkt, werd het 
orgel gedemonteerd en een ander orgel gezocht voor de 
oude Hofkerk onder advies van Jos Laus. In 1997 bleek dat 
een pneumatisch Maarschalkerweerd-orgel uit 1902 van de 
Hervormde Kerk van Geervliet beschikbaar was. Het was 
uitgevoerd als eenklaviers balustrade-orgel met plaatsing 
van de ingebouwde klaviatuur aan de rechterzijkant. Toen 
men in Geervliet het orgel in de 80-er jaren afdankte, wist 
orgelbouwer Slooff uit Ouderkerk aan de IJssel de kas en 
het pijpwerk van dit Maarschalkerweerd-orgel te redden.
Daar de kas van dit orgel voldoende ruimte bood voor 
een tweeklaviers mechanisch orgel, werd dit concept na-
der uitgewerkt. Het tweede manuaal werd uitgevoerd als 
bovenwerk in een crescendokast met horizontale jaloe-
zieën. Het pedaal kreeg een aparte kas achter het orgel. 
Het Maarschalkerweerd-orgel te Maasland (1898) werd als 
uitgangspunt genomen voor de factuur van windladen, kla-
viatuur en registratuur. Er is gebruik gemaakt van ander 
Maarschalkerweerd-pijpwerk en een traditioneel werkende 
magazijnbalg uit het midden van de 19de eeuw. De om-
vang van manuaal en pedaal werd uitgebreid tot g³ (was 
f³) resp. f¹ (was d¹). De labia van de frontpijpen werden 
verguld. De kleurstelling bleef verder ongewijzigd.
Het oorspronkelijke pijpwerk uit Geervliet kreeg een plaats 
op het hoofdwerk. Slechts de Viola di Gamba 8’ en de 
Woudfluit 2’ werden op het tweede manuaal geplaatst. De 
oorspronkelijke Cornet-Mixtuur werd ‘gescheiden’. De Cor-
net III werd als separaat discant-register uitgevoerd. Voor 
de Mixtuur werd een nieuwe discant vervaardigd in Maar-
schalkerweerd-factuur. In 2001 werd het orgel in gebruik 
genomen. Ten aanzien van de klank is voor wat betreft 
het hoofdwerk duidelijk het Hollandse karakter herkenbaar, 
terwijl het positief een meer Frans timbre bezit.

Dispositie
Manuaal I  C-g3

Bourdon 16’
Prestant 8’
Fluit travers 8’
Roerfluit 8’
Octaaf 4’
Fluit dolce 4’
Octaaf 2’
Mixtuur   II-III
Cornet           III
Trompet 8’

Manuaal II (zwelwerk)
Vioolprestant 8’
Viola di Gamba 8’
Holpijp 8’
Voix Céleste 8’
Flûte octaviante 4’
Woudfluit 2’
Basson Hobo 8’

Pedaal   C-f1 

Subbas          16’
Octaafbas 8’
Gedekt 8’ 
Basson 16’

Koppelingen
Man.II - Man.I
Man.I  - Ped.
Man.II - Ped.

Tremolo

Zaterdag 
  10 oktober (?)

Deelname en opgave
De deelnemersbijdrage van € 25,- is te voldoen bij 
aanvang van de excursie. De deelnemers ontvangen 
een uitgebreid programmaboekje waarin ook de orgels 
worden besproken, de organisten worden toegelicht, 
en de te spelen werken zijn opgenomen. Tevens ontvangt 
men een recent opgenomen cd waarop de excursie-
orgels bespeeld worden met werken die ook tijdens de 
excursie ten gehore worden gebracht.
Deelnemers worden – onder het bovengenoemde voor-
behoud van doorgang - verzocht zich zo spoedig mo-
gelijk doch uiterlijk 6 oktober per mail via excursie@
brabantorgel.nl aan te melden. W

im
 v

an
 d

er
 R

os
‘Een grensgeval’:  
  Nederland - België

1
2
3+4
5

Deze oorspronkelijk op 23 mei geplande excursie 
is vanwege de coronacrisis onder voorbehoud 
dat deze dan wel kan plaatsvinden naar het na-
jaar doorgeschoven.
Voor deze (nu) najaarsexcursie is samenwerking 
gezocht met onze Belgische collega’s Bart Wuilmus 
en Joost Vermeiren. Deze excursie leidt vanuit het 
Nederlandse Bergeijk naar het Belgische Peer, 
Neerpelt en eindigt in de Achelse Kluis op de 
grens van Brabant en België. 
Zoals gebruikelijk is er de samenwerking met 
het maandblad De Orgelvriend en de KVOK (de 
Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerk-
musici). 
Op de volgende pagina’s staan beschrijvingen 
van de kerken en de vijf orgels die we gaan be-
zoeken.

Het programma
  9.30 uur  Bergeijk, Hofkerk 
 Welkom met koffie in het parochie-
 centrum: Hof 16, 5571 CC Bergeijk
10.00 uur Aanvang in de kerk
 Bespeling door Ad van Sleuwen

11.30 uur  Peer, Sint-Trudokerk
   Kerkstraat 1, 3990 Peer (B)
 Bespeling door Joost Vermeiren

Vanaf 12.15 uur lunch op eigen gelegenheid 

14.00 uur  Neerpelt, Sint-Niklaaskerk
 Pastorijstraat 1, 3910 Neerpelt (B)
   Bespeling door Bart Wuilmus

15.15 uur Achelse Kluis, Abdij 
 De Kluis, 3930 Achel (B)
 Ontvangst met koffie in de Abdij 
15.30 uur  Slotconcert door Bart Wuilmus
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Het Clerinx-/Thomas-orgel  
 in de Sint-Trudokerk 
  te Peer (B) Het orgel

In 1843 werd voor deze kerk bij orgel-
bouwer Arnold Clerinx te Sint-Truiden een 
nieuw orgel besteld met 21 stemmen, 
bestaande uit hoofdwerk, rugpositief en 
aangehangen pedaal. In 1846 plaatste 
de toen 30-jarige Clerinx het hier op het 
nieuw gebouwde oksaal. Clerinx had het 
orgelmakersvak geleerd bij P.F. Van Dinter. 
Twee van zijn werknemers, Frédéric Ruef 
en Jan L. Leyser, werden later zelfstandige 
orgelbouwers.
Na de bouw van een nieuw (veel hoger) 
oksaal in 1897 moest het orgel achter de 
gotische boog worden geplaatst en werd 
het rugpositief (als ‘achterwerk’) achter de 
hoofdwerkkas geplaatst. In 1934 bouwde 
Frans Vos uit Zichem rond het ‘achterwerk’ 
een zwelkast. Ook verving hij de Fourni-
ture van dit positief door een Voix Céleste 
en verving hij het bestaande pedaalklavier 
door een nieuw met dertig toetsen volgens 
de Mechelse normen. In 1967 kreeg het 
orgel een grote onderhoudsbeurt door 
Emile Verschueren uit Tongeren. Hij verving 
de Voix Céleste door een Cimbel.
De recente restauratie van het orgel maakte 
nu deel uit van de volledige restauratie van 
het kerkinterieur. De restauratie en recon-
structie werd uitgevoerd door Manufacture 
d’orgues Thomas uit Ster-Francorchamps, 
waarbij als orgeldeskundigen Michel Lem-
mens en Alain Arnols betrokken waren. 
Doelstelling was het reconstrueren van het 
orgel met zijn rugpositief en zijn klank-
beeld, waarbij zoveel mogelijk originele 
delen van Clerinx zouden worden gebruikt. 
Tevens moest een zelfstandig pedaal wor-
den toegevoegd. Dit was wenselijk gelet 
op de vergroting van de kerk eind 19de 
eeuw. Om eenheid in stijl te bewaren werd 
het Clerinx-pedaalwerk uit de kerk Sainte-
Cathérine van Luik gekopieerd. In 2006 
werd het orgel opgeleverd.
Bij deze kerkrestauratie werd de gotische 
boog hoger uitgekapt en kon het orgel 
naar voren worden geschoven. Teneinde 
een rugpositief te kunnen herplaatsen 
werd een nieuwe balustrade ontworpen. 
De nieuwe pedaalkast kreeg zijn plaats 
achter de hoofdwerkkast en de balgen 
met de ook van Loret bekende krukasaan-
drijving met wiel - die voorheen tegen de 
zuidmuur van de torenruimte stond - staat 
nu centraal achter het orgel. De Hautbois 8’ 
van het rugpositief, dat door Clerinx was 
geplaatst als diskantregister, werd aan-
gevuld met een baskant. Ook werd de in 
1967 geplaatste Cimbel vervangen door 
een reconstructie van het oorspronkelijke 
register.
Het is een orgel dat zich qua stijl bevindt 
tussen de Franse barok en de opkomende 
romantiek.

Het Hurvy-orgel
In 1900 bouwde de orgel-
maker Ruef een nieuw orgel 
voor de Abdij, dat in 1940 
werd vervangen door een 
elektro-pneumatisch orgel 
van Verschueren. Rond 1990 
bleek het instrument danig 
‘versleten’. 
Eind 90-er jaren werd dit 
orgel vervangen door een 
nieuw mechanisch instru-
ment. De Franse orgelmaker 
Bernard Hurvy uit Nantes 
bouwde het orgel in Franse 
stijl, waarbij hij enkele re-
gisters uit het oude orgel 
overnam. Het werd in 1999 
ingewijd. Alle pedaalregis-
ters zijn ontleend aan de 
manualen.

De kerk
Tijdens de 11de eeuw werd in Peer een nieuwe kerk 
gebouwd, waarvan wellicht een klein deel van een muur 
aan de oostzijde bewaard is gebleven. Met de bouw van 
de toren zou in 1392 zijn begonnen en in 1422 werd 
deze voltooid. In 1606 waaide de spits van de inmid-
dels verhoogde toren af en viel op het schip, dat deels 
verwoest werd. Daarna werd de huidige, peervormige 
torenspits gebouwd. In 1654 werd de kerk opnieuw 
zwaar beschadigd, nu door Lotharingse troepen. Na 
veel renovaties werd het schip van 1895-1897 vrijwel 
geheel herbouwd. De kerk bezit o.a. 17de- en 18de-
eeuws meubilair. De preekstoel is 19de-eeuws. De kerk 
beschikt over een aantal oude beelden en schilderijen.

Dispositie
Hoofdwerk  C-g3

Bourdon     B/S 16’ 
Montre    B/S 8’ 
Viola di gamba B/S 8’ 
Flûte travers    S 8’ 
Bourdon   8’
Prestant   4’
Flûte   4’
Doublette   2’
Cornet  S IV
Sexquialtera    B/S II
Fourniture  III
Trompette    B/S 8’ 
Clairon   4’

Rugpositief
Salicional    B/S 8’ 
Bourdon   8’
Prestant    B/S 4’  
Flûtine   4’
Doublette   2’
Flageolet    S 11/3’
Cymbale  II-III
Hautbois   8’

Pedaal   C-d1 

Soubasse   16’
Octave   8’
Quinte   6’
Octave   4’
Bombarde   16’
Bombarde   8’

Koppelingen
Man.1 + Man.2 B/S
Pedaal + Man.1
 a¹ = 447,8 Hz bij 20 °C
Winddruk:  83 mm Wk

Het Hurvy-orgel 
 in de Abdij de ‘Achelse Kluis’ (B)

5

Dispositie
Hoofdklavier  C-g3

Bourdon  16’ ¹)
Montre  8’ 
Flûte  8’ ¹)
Bourdon  8’ 
Grand Nasard  51/3’ 
Prestant  4’ 
Flûte d’Allemand  4’ 
Grande Tierce  31/5’ 
Doublette  2’ 
Cornet  V 
Plein-Jeu  V 
Basson  16’ 
Trompette  8’ 
Tremblant

Positief
Bourdon  8’
Octave  4’ 
Flûte à Cheminée  4’ 
Nazard  22/3’ 
Quarte de Nasard  2’ 
Tierce  13/5’ 
Larigot  11/3’ 
Sesquialter b/d II
Plein-Jeu  III
Cromorne  8’ 
Tremblant

Echo Expressief 
Spitsfluit  16’  ¹) 
Gamba  8’ 
Bourdon  8’ 
Flûte  4’ 
Fluit  2’ ¹) 
Sifflet  1’
Cornet  II 
Trompette  8’ 
Hautbois  8’ 
Voix Humaine  8’
Tremblant

Pedaal  (C-f¹)
Dolce  32’ 
Soubasse  16’ ¹) 
Dolce  16’ ¹)
Flûte  8’ 
Dolce  8’ ¹)
Quinte  51/3’ 
Bourdon  4’ 
Basson  16’ 
Trompette  8’

Koppelingen
Hoofdwerk - Positief
Hoofdwerk - Echo
Positief - Echo
Pedaal - Hoofdwerk 
Pedaal - Positief
Pedaal - Echo
Pedaal - Echo 4’

¹) = 1940
Temperatuur: 
Kirnberger III
Stemming:  a¹ = 440 Hz

De Abdij
De Abdij ligt op de grens van onze provincie en België. In 1686 
stichtte Petrus van Eijnatten uit Eindhoven hier een gemeenschap 
van kluizenaars. Sinds die tijd is de ‘Achelse Kluis’ een centrum van 
gebed, beschouwing en christelijke cultuur. De trappistenmonniken 
van Westmalle stichtten in 1846 op deze plek de Sint-Benedictusab-
dij waarin de monniken in de geest van de cisterciënzerorde leefden 
volgens de regel van Benedictus.
Na de Tweede Wereldoorlog werd de huidige abdij gebouwd. Slechts 
twee van de vier geplande vleugels werden gerealiseerd. De gemeen-
schap telde toen circa honderd monniken. Ze speelden jarenlang een 
voortrekkersrol op het gebied van landbouw en veeteelt en oefenden 
allerlei ambachtelijke activiteiten uit. In 1989 werd het grootste deel 
van de landbouwgronden als natuur- en recreatiegebied verkocht 
aan het Nederlandse Staatsbosbeheer en het Vlaamse Gewest.
De kleine monnikengemeenschap die vandaag is overgebleven, is nu 
voor haar inkomsten voornamelijk aangewezen op handelsactiviteiten, 
waaronder de verkoop van zelf gebrouwen Achels trappistenbier. 
In 2018 heeft de leefgemeenschap ‘Fazenda da Esperança’ (boerderij 
van de hoop) zijn intrek genomen in de Achelse Kluis. De overgebleven 
monniken blijven bij het klooster wonen. 
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Het koororgel
Sinds 2017 beschikt de Sint-Niklaaskerk ook 
over een koororgel. Dit instrument werd door 
Joost Verreydt uit Brasschaat gekocht van de 
Hervormde Kerk in Nieuw-Beijerland en op ad-
vies van Bart Wuilmus.
In de kas van het voormalig orgel van Imde, 
bij Wolvertem (B), bouwde Emile Verschueren 
uit Tongeren in 1977 een nieuw orgel voor de 
Hervormde Kerk van Nieuw-Beijerland. Hij ge-
bruikte hierbij zowel de windladen als een viertal 
registers van het orgel dat Van Oeckelen in 1877 
bouwde voor de Hervormde Kerk te Nieuw-Hel-
voet. Het binnenpijpwerk van de Prestant 8’ en 
het kwintkoor van de Sesquialter is van Merklin 
(1862, Brussel, Saint Roche). De overplaatsing 
werd verzorgd door René Nijsse uit Oud-Sabbinge, 
die dit orgel reeds jaren in onderhoud had en in 
2013 een geslaagde herintonatie had uitgevoerd.
Het koororgel werd op het hoogzaal in de zuide-
lijke zijbeuk van het transept geplaatst. Door het 
hier op een verhoogd podium te plaatsen heeft 
het een optimale klankuitstraling.
Het is een zeer muzikaal instrument, veelzijdig 
te gebruiken bij literatuurspel. Het blijft boeien 
door de eigenheid van de verschillende registers.

Dispositie
Hoofdwerk  C-f3
Prestant  8’ ¹) 
Bourdon  8’ ²)
Octaaf  4’ ²) 
Fluit  4’ ²)
Octaaf  2’ ²)
Sesquialter D II  ³) 
Mixtuur  II-III  ⁴)

Pedaal   C-d1 

Subbas  16’ 

Koppeling 
Pedaalkoppel

Temperatuur:  Neidhardt I
Stemming:  a¹ = 440 Hz
Winddruk:  65 mm Wk

¹) 1862 Merklin,
    front 1977, 
    C-F i.c.m. Bourdon 8’
²) 1877 Van Oeckelen
³) quintkoor 1862,
    tertskoor Reil 1994
⁴) 1977
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De kerk
In de 13de eeuw werd hier de eerste stenen kerk gebouwd. Drie 
eeuwen later werd de nu nog bestaande toren aangebouwd in 
laatgotische stijl. In 1807 werd een orgel geplaatst afkomstig uit 
de Sint-Janskerk van Diest. In 1900 begon men met de bouw 
van een grotere, neogotische kerk. De nieuwe kerk werd in 
1902 in gebruik genomen en in 1905 ingewijd. In 1944 werd de 
kerk ernstig beschadigd door oorlogsgeweld. Als gevolg daarvan 
waaide in 1946 de torenspits om, en in 1947 werd het daarna 
aangebrachte nooddak door een orkaan weggerukt. Hierna volgde 
een langdurige periode van herstel, waarbij in 1962 de toren 
werd hersteld en de spits haar oude vorm terugkreeg.
De kerk bezit een aantal 17de-eeuwse schilderijen en diverse 
oude houten heiligenbeelden. De preekstoel en een bidstoel da-
teren uit 1834 en zijn vervaardigd in neobarokke stijl.

Het hoofdorgel
In 1910 bouwde de orgelmaker Théodore Ruef voor de toen 
nieuwe kerk een nieuw orgel waarbij hij ook gebruik maak-
te van ouder pijpwerk van Vermeulen uit het einde van de 
19de eeuw. Dit instrument kreeg een plaats op het kleine 
hoogzaal vooraan rechts, waar nu ook het huidige koororgel 
staat. In 1957 bouwde de orgelmaker Verschueren een 
nieuw orgel, waarbij hij heel herkenbare delen van de kas 
van Ruef, de hoofdwerklade en delen van het oude pijp-
werk gebruikte. Het nieuwe orgel werd opgebouwd tegen de 
westwand van de kerk en kreeg elektropneumatische kegel-
laden. Het instrument werd vervolgens ingespeeld door 
Flor Peeters. In 2016 voerde Jos Moors een restauratie uit, 
waarbij de tractuur hersteld werd en waarbij het orgel meer 
draagkracht en een betere klankuitstraling heeft gekregen.

De orgels in de Sint-Niklaaskerk  
 te Neerpelt (B)

Dispositie
Manuaal I  C-g3

Prestant   16’
Montre   8’ 
Flûte Harmonique  8’ 
Bourdon   8’ 
Prestant   4’ 
Gedekte Fluit   4’ 
Kwint   22/3’ 
Doublette   2’ 
Sesquialter   II  
Mixtuur   III 
Trompet   8’
Clairon   4’

Manuaal II
Bourdon   8’ 
Quintadeen   8’ 
Prestant   4’ 
Blokfluit   4’ 
Doublette   2’ 
Tertiaan   II  
Cimbel   III 
Kromhoorn   8’

Manuaal III
Bourdon   16’ 
Diapason   8’ 
Salicionaal   8’ 
Celeste   8’ 
Nachthoorn   8’ 
Prestant   4’ 
Echofluit   4’ 
Kwint   22/3’ 
Piccolo   2’ 
Terts   13/5’ 
Klein Mixtuur   III-IV  
Basson   8’
Tremolo

Pedaal   C-f1 

Prestantbas (tr. van I)  16’ 
Subbas   16’ 
Zachtbas (tr. van III)  16’ 
Octaafbas   8’ 
Prestantbas   4’ 
Fluitbas   4’ 
Ruispijp   III  
Bombarde   16’

Koppelingen
Man. I - Man. II
Man. I - Man. III
Man. II - Man. III
Man. II - Man. III 16’
Man. II - Man. III 4’
Pedaal - Man. I
Pedaal - Man. II
Pedaal - Man. III 
Pedaal - Manuaal III 4’

4
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De ‘webwinkel’ van de BOF   

Anne en Kees van den Akker:
de ‘webwinkeliers’ van de BOF
De BOF heeft vanaf de oprichting in 2007 ge-
luidsopnamen gemaakt van Brabantse orgels en 
daar cd’s van uitgegeven. De afgelopen jaren 
worden de cd’s die overblijven van de excursies 
en een kleine voorraad magazines beheerd door 
Anne en Kees van den Akker. Dat houdt in dat zij 
de bestellingen die via onze website www.bra-
bantorgel.nl binnenkomen verzamelen, inpakken 
en daarna versturen. Ook staan ze regelmatig bij 
de BOF-excursies met een ‘stalletje’ en dan ver-
kopen ze ter plekke aan de orgelliefhebbers nog 
meer cd’s van de door de BOF uitgegeven cd’s. 
Zij hebben zo al honderden cd’s bij liefhebbers 
terecht doen komen. Wie zijn zij eigenlijk?

Anne en Kees zijn inmiddels al bijna 50 jaar getrouwd 
en hebben elkaar in het Zuid-Hollandse Rijswijk 
ontmoet. Hun moeders waren destijds vriendinnen 
en toen Kees’ ouders 25 jaar getrouwd waren, werd 
Anne gevraagd om samen met Kees het feestboekje te 
maken. Anne werkte toen bij de politie, verkocht daar 
destijds visvergunningen en typte processen-verbaal 
voor de recherche en dat soort werkzaamheden. Door 
haar administratieve werkzaamheden had ze ervaring 

met stencilen en zo.  En ja: ze ontmoette Kees bij de 
voorbereidingen voor het huwelijksfeest. “En zo is het 
gekomen” vertelt ze lachend. Kees was werkzaam als 
hoofd van de mannenafdeling in het bejaardenhuis in 
Zundert. Toen ze trouwden kwam Anne ook in Zundert 
wonen. Na twee jaar kreeg Kees een nieuwe baan als 
hoofd Verzorging in een zorgcentrum in Son en Breu-
gel en had daar in de loop der tijd verschillende func-
ties. In de laatste periode tot aan zijn pensionering, 
werkte hij aan het opzetten van de thuiszorg vanuit 
het zorgcentrum. Na zijn pensioen werkte hij nog twee 
jaar in de palliatieve nachtzorg. En in dat mooie Bra-
bantse dorp wonen ze nu, allebei gepensioneerd, nog. 
Door zijn werk voor de bejaarden, het organiseren van 
leuke avonden en zo, werd Kees lid en speler bij de  
Vestzakkomedie. Dat deed hij zo’n twaalf jaar met veel 
plezier: “ja, dat is machtig leuk, spelen voor volwas-
senen en kinderen ook!” Een andere ‘hobby’ waar hij 
door zijn werk inrolde was het orgelspelen. Toen in de 
tachtiger jaren de directrice van het bejaardentehuis 
die altijd de kerkdiensten verzorgde wegging, had-
den ze een probleem… “Ik ben daar, als vrijwilliger, 
op ingesprongen en was opeens koster, misdienaar, 
organist en lector… Ik begeleidde de Nederlandse 

Klankdocumenten
Al vanaf de oprichting in 2007 van de Brabantse 
Orgelfederatie geeft de BOF - veelal ter gelegen-
heid van de orgelexcursies - cd’s uit teneinde een 
klankdocument te hebben van de betreffende 
orgels. Op inmiddels meer dan dertig door onze 
vereniging uitgegeven cd’s zijn op deze wijze 
met hoogwaardige apparatuur ruim 100 orgels in 
Noord-Brabant qua klank vastgelegd.

Excursie-cd’s
De BOF streeft ernaar om in de loop der jaren alle 
interessante orgels in onze provincie te bezoeken mid-
dels een excursie in het voorjaar en een in het najaar. 
Daarbij wordt met de betrokken vakorganisten over-
legd welke muziek optimaal past bij het instrument om 
de specifieke facetten van het orgel te laten horen.
Sinds 2009 worden de cd-opnames belangeloos 
verzorgd door onze adviseur Henk Kooiker die hierbij 
zijn professionele apparatuur en kennis gebruikt. Zo 
resulteert een optimaal samenspel met lokale kerk-
besturen, organisten en de werkgroep van de BOF in 
fraaie klankdocumenten. Daarbij is er op de inmiddels 
uitgegeven cd’s een boeiend en bont scala aan be-
kende maar ook zelden of nooit opgenomen muziek en 
orgels te beluisteren.
Tijdens de excursies wordt op ieder van de vier of vijf 
bezochte orgels een programma van 30 tot 45 minuten 
gespeeld. Een selectie van dit spel wordt een maand 
voorafgaand aan de excursie opgenomen om de uit-
gave van de cd op de excursiedag mogelijk te maken. 
Sinds twee jaar wordt er af en toe van een bijzonder 
orgel nog een extra ‘portret’-cd gemaakt die is gevat in 
een boekje over dat orgel. Alle deelnemers ontvangen 
na afloop een exemplaar en andere belangstellenden 
kunnen vanaf dan ook exemplaren via de webwinkel 
bij de BOF bestellen. 

Kijk op www.brabantorgel.nl onder ‘Webwinkel’.

volkszang toen, puur op gevoel zonder opleiding en 
ben dat ook in de Sint Petrus Bandenkerk in Son gaan 
doen. Daar heb ik Piet Groenendijk ontmoet die in 
Breugel organist was. Ik mocht hem af en toe helpen 
met registreren bij zijn orgelconcerten en daar heb ik 
veel van geleerd!” 
Piet Groenendijk zat destijds in het bestuur van de 
BOF. En die heeft Anne en Kees gevraagd of ze de 
cd-webwinkel van de BOF zouden willen runnen. Daar 
hebben ze toen ja tegen gezegd. En een wonderlijk 
toeval wil dat ze van Geurt Brouwer regelmatig een 
vakantiehuis in het buitenland huurden en hem later 
weer bij de BOF ontmoetten toen hij daar penning-
meester geworden was….  

Orgels en muziek 
Anne heeft nooit veel met orgels en die muziek gehad: 
“Ik heb vroeger wel even pianoles gehad, maar dat 
was geen succes. Ik ben ook niet echt een orgelfan 
maar als er een orgelexcursie is waarbij ik ‘s morgens 
winkeltje mag spelen, dan vind ik het toch wel leuk om 
het ochtendprogramma mee te maken, maar dan gaan 
we ‘s middags wel weer naar huis. Even wat babbeltjes 
maken over de cd’s is gewoon leuk.”  Kees verbaast 

zich erover wat Anne dan allemaal vertellen kan over 
die cd’s, maar, zegt ze; “Dat komt omdat ik veel van 
die orgels bij de excursies zelf gezien en gehoord heb.” 

Anne en Kees genieten met hart en ziel van hun kin-
deren en kleinkind en het mooie appartement waar 
ze sinds kort wonen. Ze willen nog wel even doorgaan 
met het webwinkelwerk. Kees: “We vinden het heel 
nuttig om te doen en nog leuk ook. Ik doe de e-mails 
van de bestellingen en zo en Anne verzorgt het inpak-
ken. Het is echt een gezamenlijk project van ons. En 
we maken leuke dingen mee. Zo hebben we bijvoor-
beeld ook een keer de Commissaris van de Koning een 
hand mogen geven... Dat maakt het leuk”. 
Anne en Kees willen nog een laatste opmerking maken: 
“Sommige mensen maken geld over voor een bestel-
ling, maar vergeten om per e-mail hun adresgegevens 
op te geven. Dan moeten we wachten tot ze een keer 
bellen van ‘waar blijven de cd’s?’ zodat we dan die 
gegevens kunnen vragen”. 

Het bestuur waardeert het zeer dat Anne en Kees dit 
allemaal voor de vereniging willen doen en hopen dat 
ze er nog lang mee door kunnen en willen gaan!

DDe cd’s 
  van de BOF   
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“Wij doen als Verschueren veel 
restauratiewerk en ook in Brabant 
hebben wij o.a. een groot aantal 
Smits-orgels gerestaureerd. Maar 
bijvoorbeeld ook het juweeltje 
in Steenbergen waar jullie in de 
najaarsexcursie een bezoek aan 
brengen”.  
 
Doe-orgel
Nadat Wim Janssen op eigen initi-
atief een DOE-orgel had gebouwd, 
zag Lydia Vroegindewey hierin 
kansen voor Orgelkids en kocht van 
hem het eerste exemplaar. “Daarna 
werden wij als Verschueren Orgel-
bouw ‘preferred supplier’ en jullie 
kochten als Brabantse Orgelfede-
ratie als eerste een DOE-orgel van 
ons. Inmiddels hebben zo’n 30 DOE-
orgels ons atelier verlaten.” 
 
Projecten
Op mijn vraag naar de huidige 
projecten wordt uiteraard Enkhuizen 
(Westerkerk, nieuwbouw in de oude 
historische Niehoff-kas) genoemd. 
Maar ook de nieuwbouw voor Kris-
tiansand (Noorwegen). “Dat wordt 
een drieklaviers orgel met 34 stem-
men en een vrijstaande speeltafel 
en barkermachine. Het is geïn-
spireerd op het werk van Merklin. 
Van Merklin hebben wij een tiental 
stemmen ter beschikking om die te 
gebruiken bij deze nieuwbouw.” 

In onze provincie zijn veel orgelmakers actief. Twee daarvan hebben hun werkplaats ook 
in onze provincie. Bij zowel Van Rossum Orgelbouw als bij Pels & Van Leeuwen Orgelbouw 
waren wij eerder te gast met o.a. onze ledenvergaderingen en de presentatie van enkele 
van onze jaarmagazines.
Dit jaar presenteerden wij ons – ditmaal digitale - jaarmagazine bij Verschueren Orgelbouw 
in Ittervoort, net over de Brabantse grens in Limburg. Evenals bij de beide excursies stond 
dus ook bij deze presentatie van Brabants Orgelrijkdom 2020 genoteerd: ‘een grensgeval’. 
De overhandiging van het eerste exemplaar vond dan ook virtueel plaats. Tevens lag het in 
de bedoeling niet alleen de werkplaats maar ook het ‘Roermonds trio’: de drie in Roermond 
door Verschueren Orgelbouw gerestaureerde/gebouwde orgels te bezoeken. Dat laatste 
hopen wij op een later moment nog een keer te kunnen invullen.
Reden voor een kort gesprek met de directeur van Verschueren Orgelbouw, Johan Zoutendijk.

kunstgeschiedenis en archeologie. 
“Al in het voorlaatste jaar van mijn 
studie ging ik de cursus orgelbouw 
van de VON (de Vereniging Orgel-
bouwers Nederland) volgen en door-
liep deze bij diverse orgelmakers, te 
beginnen bij Van Vulpen in Utrecht. 
Na afloop van de cursus werd de 
stage bij Flentrop omgezet in een 
fulltime job. In mei 1997 kwam ik in 
dienst bij Verschueren Orgelbouw, 
destijds in Heythuysen. Naast het 
vak op de werkvloer, het vak-
inhoudelijke, kwam daar al snel het 
werk van onderzoek aan historische 
orgels en offertes bij.” 

JJohan Zoutendijk was al jong be-
trokken bij het orgel: zijn vader Aad 
is organist van het Van Pethegem-
orgel in de Grote Kerk van Vlaar-
dingen. “Sinds de inspeling in 1973 
kreeg ik veel mee van de activiteiten 
rondom dat orgel. In de vakanties 
deed ik wel graag ervaring op in de 
orgelbouw bij Vermeulen.” 
Na zijn gymnasium ging Johan 
Musicologie studeren. Omdat na het 
overlijden van Maarten Vente die 
studie in Utrecht onder druk kwam 
te staan, koos Johan voor Gent. 
Na zijn kandidaats vervolgde hij 
zijn studie met o.a. ook de vakken 

In 2006, na de pensionering van 
Wim Janssen, werd hij adjunct en 
in 2010 bij de eigendomsoverdracht 
van Verschueren Orgelbouw werd 
hij hier directeur. In 2015 verhuisde 
het bedrijf van Heythuysen naar het 
huidige bedrijfspand in 
Ittervoort.

Schurhoven 
“En de restauratie/reconstructie van 
het orgel in de Sint-Jacobuskerk te 
Schurhoven (Sint Truiden, België) is 
weer een boeiende. Gebouwd door 
vader of zoon Ancion rond 1650 
werd het in 1845 met gebruikmaking 
van o.a. de oude kas herbouwd door 
Arnold Clerinx. In deze toegevoegde 
windlade zie je nog het etiket van 

Munsterkerk leent zich uitstekend 
voor het symfonische repertoire. 
En het door ons nieuw gebouwde 
orgel in de Sint-Christoffelkathedraal 
is prima geschikt voor Mendelssohn, 
voor Bach en optimaal voor bijvoor-
beeld Duitse werken uit de 19de 

eeuw.”
Terzijde noemt Johan dat recent een 
tweeklaviers studie-orgel geleverd 
werd aan Vietnam.  
Boeiend om als ledenvergadering te 
gast te zijn bij deze orgelmaker rond 
de presentatie van dit jaarmagazine.

Clerinx (1). Het krijgt ook weer 
een gereconstrueerd kistpedaal (2)
en een bijzondere balg met vijf 
vouwen. Daarnaast zijn wij bezig 
met revisie en onderhoud aan het 
Stevens-orgel in de  Sint-Rombouts-
kathedraal in Mechelen, een orgel 
uit 1958 met vier klavieren en 
pedaal dat 84 registers telt.”

R

 (1)

 (2)

Caroluskapel 
Louvigny-/Robustelly-/Verschueren-orgel. 

Munsterkerk 
Franssen-orgel 

Sint-Christoffelkathedraal 
Verschueren-orgel 

Roermond
Uiteraard komt het ‘Roermondse trio’ 
nog aan de orde. “Het Robustelly/
Louvigny-orgel in de Caroluskapel 
is zeer geschikt voor alles vóór 
Bach, de Franse barok of Spaanse 
werken komen hier uitstekend tot 
hun recht. Het Franssen-orgel in de 
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De Brabantse Orgelfederatie presenteert met een feestelijke concertavond 
‘Muziek van Brabantse bodem’. Met dit concert kunt u kennismaken met 
prachtige werken geschreven door Brabantse musici. Alweer drie jaar geleden 
heeft de Brabantse Orgelfederatie het initiatief genomen om bladmuziek van 
componisten uit de provincie te gaan verzamelen. Inmiddels is er al een aardige 
oogst. Op de website www.brabantorgel.nl kunt u zien wat er zoal is terugge-
vonden. Dankzij oplettendheid van leden van onze vereniging zijn 
verloren gewaande muziekstukken boven water gekomen. Met enige trots kan 
de federatie u een deel van deze muzikale oogst op deze avond laten horen.

U

Vijf eeuwen composities
Het programma met Brabantse 
muziek uit vervlogen tijden omvat 
composities uit bijna vijf eeuwen. 
Muziek die eertijds geklonken heeft 
in kloosters en kerken van Boxmeer, 
Oirschot, Breda, ’s-Hertogenbosch, 
Eindhoven, etc. Opmerkelijk is dat 
vooral het dorp Oirschot naar voren 
komt als bron van prachtige polyfone 
muziek. Het waren Christiaan van 
der Ameijden en Jan Baptist Verrijt 
die hier werkten, maar uiteindelijk 
hun dorp verlieten om elders de 
toonkunst te dienen. Verrijt was 
enige tijd organist en klokkenspeler 
van de Bossche Sint Jan voordat hij 
in Rotterdam aan de slag ging. Van 
der Ameijden was al in 1563 werk-
zaam als zanger en Maestro di Cap-
pella van de Sixtijnse kapel in Rome. 
Behalve meerstemmige muziek uit 
de renaissance staat er ook werk uit 
de barokperiode op het programma. 
Het is Benedictus Buns die vanaf 
1666 in het Karmelietenklooster van 
Boxmeer zijn composities tot klinken 
brengt. Zo rond 1850 in de periode 
van de herleving van de katholieke 
kerkmuziek werken Herman Hage-
man en Nicolaas Adrianus Janssen 
aan de reconstructie van het grego-
riaans als cultische zang. Janssen 
doet onderzoek in oude koorboeken 
in Rome en wordt zelfs bijzonder 
kamerheer van de paus. Voor minder 
oude composities is ook ruimte in het 
programma. Zo klinkt een Meditatie 
van Oscar van Hemel (zie blz. 33) en 
een Choraal van Jos van Amelsvoort. 
Dit laatste werk is een hommage aan 
César Franck de grote Franse orgel-
romanticus. Zo heeft Brabant toch 
een stukje Franse romantiek in haar 
repertoire.   

Uitvoerenden
In de Heuvelsekerk zal een keur aan 
musici de werken voor u uitvoeren. 
Als solisten zijn dat: 
Enide Lebrocquy, sopraan 
Els Wollaert, mezzo-sopraan  
Dieuwke de Vries, violiste in het 
strijkorkest Kamerata Zuid en
Glenn van Hoof, viool. 
Verder het Collegium Musicum 
Catharina. De organisten Ruud 
Huijbregts en Rob Nederlof 
bespelen daarbij een kistorgel, 
het Loret-koororgel (1859) en het 
Smits-hoofdorgel (1893) van de 
Heuvelsekerk.  
U bent van harte uitgenodigd voor dit 
concert met ‘Muziek van Brabantse 
bodem’.
Aanvang 20.00 uur.
Tilburg Heuvelsekerk, 
Heuvelring 122

Festival Brabantse 
              Componisten

Verplaatst van vrijdagavond 15 mei naar 
 – indien dan wel ingevuld kan worden – 
  vrijdagavond 2 oktober, Tilburg

B‘Muziek van
  Brabantse bodem...’
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Voorjaars excursie
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1
Het orgel van de 
  Hervormde Kerk 
    te Dinteloord

Het orgel
Hervormd Dinteloord was in de 90er jaren 
toe aan een nieuw orgel. Het vorige orgel 
was na de herbouw van de kerk gemaakt 
door de firma Flentrop en in 1950 geplaatst 
boven de kansel. 
In 1995 kreeg David Kunst uit Oostburg 
de opdracht om op de galerij tegenover de 
kansel een nieuw instrument te bouwen. Hij 
startte in 2002, maar in april 2003 werd 
echter bekend dat Kunst het orgel niet kon 
voltooien. Op dat moment was alleen de 
kas voor een deel door hem vervaardigd. 
Men was genoodzaakt op zoek te gaan naar 
een andere orgelbouwer. Als adviseur was 
orgeldeskundige Koos van de Linde bij het 
project betrokken. De Belgische orgelmaker 
Stan Arnauts uit Kersbeek-Miskom kreeg de 
opdracht het werk te voltooien. Uitgangs-
punt bij het ontwerp van het orgel was de 
stijl van de vroege 18de eeuw. Oorspronke-
lijk was het plan een orgel met rugwerk te 
maken. Gaande het proces werd om finan-
ciële redenen in plaats van een rugwerk ge-
kozen voor een positief. Ook op de grootte 
moest worden beknibbeld: had het orgel in 
ontwerp 24 stemmen verdeeld over twee 
klavieren en pedaal, eind 2011 bleven tien 
registers gereserveerd. Maar ook de afbouw 
van het verkleinde concept liep vertraging 
op. In 2019 is het werk ‘voorlopig voltooid’ 
waarbij nu de Trompet 8’ van het hoofdwerk 
is geplaatst. Het orgel telt nu veertien spre-
kende stemmen waarbij het Pedaal geheel 
gereserveerd is.

De kerk
De Hervormde Kerk in Dinteloord werd gebouwd 
in 1693. Architect Johan van Swieten ontwierp 
deze in een rechthoek met een centrale hou-
ten koepeltoren. Door oorlogshandelingen werd 
de kerk in 1944 verwoest. Na de oorlog is ze in 
de oorspronkelijke stijl weer opgebouwd. Daar-
bij werd de koepeltoren in baksteen uitgevoerd. 
Boven de ingang bevindt zich een wapensteen 
in Bentheimer zandsteen. Het wapenschild van 
stadhouder Willem III, die heer was van Dintel-
oord, is vervangen door een geschilderde versie.
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Onze oorspronkelijk geplande najaarsexcursie zou 
dit jaar op zaterdag 10 oktober naar het westen 
van onze provincie voeren met een uitstapje naar 
het nabijgelegen Tholen in Zeeland. Maar vanwege 
de coronacrisis is de voorjaarsexcursie onder voor-
behoud doorgeschoven naar 10 oktober 2020 en 
daarmee zal deze najaarsexcursie doorschuiven 
naar vermoedelijk het voorjaar van 2021.
Ook nu geldt weer de samenwerking met het 
maandblad De Orgelvriend en de KVOK (de Konink-
lijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici).
Op de volgende pagina’s treft u een beschrijving 
van de kerken en hun orgels.

Deelname en opgave komst
De deelnemersbijdrage is inclusief lunch € 25,-, te voldoen bij 
aanvang van de excursie. De deelnemers ontvangen een uitge-
breid programmaboekje waarin ook de orgels worden besproken, 
de organisten worden toegelicht, en de te spelen werken zijn 
opgenomen. 
Met dit programmaboekje ontvangt men een recent opgenomen 
cd waarop de excursieorgels bespeeld worden met werken die 
ook tijdens de excursie ten gehore worden gebracht.

Dispositie
Hoofdwerk   C-f3
Bourdon   B/D  16’
Holpijp  8’
Prestant   B/D  8’  I-II
Octaaf  4’  I-II
Openfluit  4’
Nasard  3’  ¹)
Superoctaaf   2’ II-III
Cornet  V
Mixtuur  IV-VIII
Trompet  8’  

Positief 
Quintadeen  8’  ¹)
Gedekt  8’
Prestant  4’  I-II
Roerfluit  4’
Octaaf  2’  I-II
Nasard/Sifflet  1 1/2
Sesquialter   B/D  II  ¹)
Scherp  IV-VIII ¹)
Regaal/Dulciaan  8‘   ¹)

Pedaal   C-d¹   
Subbas  16’  ¹)
Prestant  8’  ¹)
Octaaf  4’  ¹)
Bazuin  16’  ¹)
Trompet  8’ ¹)

Koppels 
Hoofdwerk-Positief  
Pedaal-Hoofdwerk  
Pedaal-Positief
Tremulant

Temperatuur Werckmeister
¹) = gereserveerd

1
2
3
4

Het programma
09.30 uur  Dinteloord, Hervormd Centrum 
 Westvoortstraat 18, 
 Welkom met koffie, ‘inchecken’ deelnemers 
10.00 uur Dinteloord, Hervormde Kerk 
 Toelichting op het orgel door Hans Prince
 Bespeling door Henk Kooiker

11.30 uur  Steenbergen, Hervormde Kerk 
   Toelichting op het orgel door Johan Zoutendijk  
 van Verschueren Orgelbouw
 Bespeling door Ad van Sleuwen

12.30 uur lunch in de Sint-Gummaruskerk te Steenbergen

14.00 uur  Steenbergen, Sint-Gummaruskerk
 Toelichting op de beide orgels door Henk Bolders   
 Bespeling door Ad van Sleuwen

15.30 uur Tholen, Grote Kerk 
 Toelichting op de kerk en het orgel door Henk Quist
 Slotconcert door Niels de Klerk (zie ook blz. 49)

‘Een grensgeval’:  
  Noord-Brabant - Zeeland

Op een nader 
 vast te stellen 
  zaterdag in 2021
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Voorjaars excursie
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Het orgel van de  
 Hervormde Kerk te Steenbergen

de nieuwe kerk overgeplaatst. Daarbij 
moest het orgel enigszins achter de 
boog worden geplaatst. In 1867 werd 
door orgelbouwer Joseph Kerkhoff (uit 
Brussel) geadviseerd het orgel een 
betere klankuitstraling te geven door 
het naar voren en lager te plaatsen. 
Hij kortte het orgel in en plaatste het 
naar voren voor de nis in de balu-
strade, maakte een nieuw pedaal en 
klavier en ‘verzilverde’ de frontpijpen. 
Hij spreekt slechts over ‘het klavier’, 
dus kan verondersteld worden dat 
toen reeds het onderpositief verwij-
derd was (of werd). Bij de huidige kla-
viatuur zijn aan weerszijden van het 
pedaalschot nog de plaatsen te zien 
waar vroeger de registertrekkers heb-
ben gezeten. Daar na de ‘verlaging’ er 
boven het orgel hiervoor voldoende 
ruimte was, zijn er in 1869 een nieuw 
Davidsbeeld en twee vazen geplaatst.
In de eerste helft van de vorige eeuw 
werkten o.a. de Gebr. Franssen en de 
Fa. Verschueren aan het orgel. Bij de 
restauratie door de Fa. Flentrop (1964) 
werd de ‘situatie Moreau’ nagestreefd. 
Er werden o.a. verende slepen en een 
nieuw klavier aangebracht.

De kerk
Rond 1505 werd de Sint-Jacobuskerk ge-
bouwd als gotische kruiskerk ter vervanging 
van de hier uit de 13de eeuw stammende 
stenen kerk. De van oorsprong een katho-
lieke kerk werd in 1572 geplunderd door de 
watergeuzen en later, nadat prins Maurits 
van Oranje op 17 oktober 1590 Steenber-
gen veroverde, kwam de kerk in protestant-
se handen. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog 
werd de kerk gebruikt als barak en ook tij-

Het orgel
Het orgel in deze kerk behoort tot de 
oudste orgels in onze provincie. Aan-
genomen mag worden dat het orgel 
in eerste instantie het huisorgel was 
van Cornelis Tinckens. Toen deze 
schoolmeester uit Breda zich in 1674 
in Steenbergen vestigde, liet hij zijn 
orgel in de Hervormde Kerk plaatsen. 
Veel orgelmakers hebben aan dit orgel 
gewerkt. In 1680 zou Hendrich Metz-
ker het mogelijk hebben vergroot; een 
achttal van de huidige registers zou van 
zijn hand kunnen zijn of is van oudere 
datum. Daarna werkten o.a. Jacobus 
Zeemans (1695 en 1708), Stephanus 
Heidenreich (1701 en 1706) en Jacob 
François Moreau (1725)  en Hendrik 
Pescheur (1739 en 1744) aan het or-
gel. Nog diverse orgelmakers voerden 
in de tweede helft van de 18de eeuw 
kleine werkzaamheden uit aan het or-
gel. In 1806 werd het orgel hersteld 
door Jan Pieter Schmidt, orgelmaker 
te Gouda, en mogelijk uitgebreid met 
een tweede klavier.  
Na de bouw van de nieuwe driebeu-
kige neoclassicistische hallenkerk 
werd door orgelmaker Cornelis van 
Oeckelen (uit Breda) het orgel naar 

Dispositie
Manuaal   C-c3

Prestant 8’
Holpijp 8’
Octaaf 4’
Gemshoorn 4’ 
Quint 3’
Octaaf 2’
Blokfluit 2’
Octaaf 1-2 st 1’
Cornet D VI
Sesquialter D II
Trompet  8’

Pedaal   C-f°
Aangehangen

In 2014 werd een beperkte restauratie 
uitgevoerd door Verschueren Orgelbouw. 
Er was nogal wat schade aan de pijp-
voeten als gevolg van oxidatie. Deze 
is hersteld door het verwijderen van 
de oxide en vervolgens lakken van de 
pijp, dan wel door het insolderen van 
een nieuw stukje orgelmetaal. Daar-
naast werd de tractuur onder handen 
genomen en naar een meer oorspron-
kelijke situatie teruggebracht. De 
verende slepen zijn vervangen door 
nieuwe eiken exemplaren waarbij voor 
de afdichting ringen van liegelindt 
zijn aangebracht. Het wellenbord is 
gerestaureerd waarbij uit de nokken 
en armpjes het vilt is verwijderd. Alle 
ventielen werden opnieuw beleerd. 
Daarnaast zijn alle overige onderdelen 
grondig nagezien, schoongemaakt en 
zo nodig hersteld.
Het orgel heeft een prachtig en indruk-
wekkend klankenpalet. De speelaard 
is heerlijk passend bij het karakter 
van dit oude instrument. Het korte 
pedaalklavier met zijn koperen beslag 
vergt wel de nodige aanpassing van 
de bespeler. De beide discantregisters 
spreken vanaf c¹.

dens de napoleontische oorlogen werden 
troepen ingekwartierd. De Jakobuskerk ver-
keerde daarna in deplorabele toestand en 
werd in 1831 afgebroken. De Nederlandse 
regering zorgde toen voor een goedkope le-
ning waarvan twee nieuwe kerken gebouwd 
werden: de katholieke Sint-Gummaruskerk 
en de ‘Witte Kerk’ op de fundering van de 
oude Jakobuskerk.
De Witte Kerk, gebouwd van 1832 tot 1834, is 

met zijn Waterstaatsarchitectuur een school-
voorbeeld van het neoclassicisme. Zie de 
voorzijde met de Toscaanse halfzuilen, kroon-
lijst en driehoekig fronton, alsmede de klok-
kentoren met haar zeshoekige obelisken . Uit 
de oude kerk resteren o.a. het historische or-
gel en de grote luidklok. Vanaf het begin van 
de 20ste eeuw is de kerk wit en draagt als bij-
naam ‘Witte Kerk’. Na de grondige restauratie 
in 2007 is de gevelkleur eigenlijk geel.
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4
Het Vermeulen-orgel
Bij het oorlogsgeweld ging ook het orgel 
van J.E. Kerkhoff uit 1870 geheel verloren. 
In de gedeeltelijk herbouwde kerk leverde 
de firma Vermeulen uit Weert in 1951 een 
drieklaviers orgel, dat op de koorzolder aan 
de westzijde werd geplaatst. Met Pasen 
(25 maart 1951) is het officieel in gebruik 
genomen. Adviseur bij de bouw was dr. E. 
Bruning namens de KKOR. Er waren tien 
registers gereserveerd en deze zijn ook la-
ter nooit meer geplaatst. De firma Nijsse 
herstelde in 1994 de windvoorziening. In 
2004 volgde een uitgebreide restauratie 
door de firma Nijsse. 
Op 29 januari 2011 is het orgel opnieuw 
in gebruik genomen nadat er beneden een 
tweede verplaatsbare speeltafel was ge-
plaatst met digitale aansturing. Het is de 
bedoeling dat Henk Bolders in de loop van 
dit jaar een achttal registers zal plaatsen 
op de open plekken, waardoor het orgel 
bijna zijn originele dispositie zal verkrijgen.

De kerk
Zoals bij de ‘Witte Kerk’ omschreven was 
de oorspronkelijke Sint-Jacobuskerk in 
1590 overgegaan in protestantse handen 
en moesten de katholieken hun diensten 
in boerenschuren rondom Steenbergen 
houden. In 1707 werd een schuilkerk, op-
gedragen aan de heilige Gummarus van 
Lier, in de Kleine Kerkstraat opgericht. In 
1831 werd midden op de Grote Markt een 
kerk gebouwd, wederom vernoemd naar 
Sint Gummarus. Deze kerk werd echter 

Dispositie
Manuaal   C-f3
Prestant* 8’ 
Holpijp    B/D 8’ 
Gamba* 8’ 
Fluit  4’

Pedaal  C-B
Aangehangen

Mechanische 
tractuur

* af c°

Het 
 Maarschalkerweerd-
  altaarorgel

Het altaarorgel
In 1978 werd in deze kerk een koororgel geplaatst, 
gemaakt door Maarschalkerweerd in 1903. Het orgel 
had al op drie plaatsen gestaan: het werd als eerste 
geleverd aan het Sint-Jozefgesticht te Roosendaal. 
Daarna werd het geplaatst in de kapel van Mariadal, 
eveneens in Roosendaal. Het heeft hierna in de kapel 
van het bejaardentehuis Sint-Elisabeth te Halsteren 
gestaan. Toen men hier de oude gebouwen afbrak 
werd het opgeslagen. In de nieuwbouw wilde men 
het orgel niet meer terug. In 1978 werd het orgel ge-
kocht door de Gummarus-parochie te Steenbergen. 
Het kreeg een plaats bij het Maria-altaar. 
Patrick Collon reviseerde in 1982 het pijpwerk.

Dispositie
Manuaal I   C-g3

Prestant   8’
Gemshoorn  ¹) 8’
Bourdon   8’
Octaaf   4’ 
Fluit   4’
Octaaf   2’
Cornet   V 
Mixtuur            IV-VI
Trompet   8’

Manuaal II 
Spitsfluit   8’
Holpijp   8’
Zingend Prestant  4’
Roerfluit   4’
Quint                 22/3’
Piccolo   2’
Flageolet   1’
Mixtuur  ¹) IV
Kromhoorn ¹)  8’

Manuaal III 
(in zwelkast) 
Zachtgedekt  ¹) 16’
Prestant ¹)  8’
Salicionaal   8’
Voix Céleste ²)  8’
Roerfluit   8’
Prestant  ¹) 4’
Gemshoorn   4’
Woudfluit   2’
Terts                 13/5’
Superquint        11/3’
Cymbel ¹)  IV
Trompet   8’
Schalmei ¹)  4’

Pedaal   C-f¹
Contrabas   16’ 
Subbas   16’
Octaaf   8’ 
Gedekt   8’
Koraal   4’ 
Ruischpijp  ¹) III 
Bazuin   16’ 
Trombone   8’

Koppelingen 
Man. I - Man. II
Man. I - Man. III
Man. II - Man. III
Pedaal - Man. I
Pedaal - Man. II
Pedaal - Man. III 
Man. II - Man. II 16’
Pedaal - Man. III 4’

Tremolo
2 vrije combinaties
Vaste combinaties  
Autom. ped. (Man. II)
Autom. ped. (Man. III) 
Generaal register-
crescendo
Tongwerkafsteller

Tractuur 
elektro-pneumatisch

¹) gereserveerd
²) te plaatsen in 2020 

te klein en in 1900 werd begonnen met de 
bouw van een nieuwe neogotische kerk, 
gebaseerd op een schets van de beroemde 
architect Pierre Cuypers, maar verder uit-
gewerkt door Joseph Cuypers en Jan Stuyt, 
die in 1901 voltooid werd. Gebouwd op 
1100 houten heipalen, bleek het gebouw 
te zwaar en begon te verzakken. Door de 
bouw in 1928 van extra kapellen en nis-
sen werd het relatieve oppervlak vergroot, 
het gewicht van de kerk beter gespreid en 

de verzakking stopte. Vanaf de zuidzijde 
is zichtbaar hoe de kerk enkele decimeters 
verzakt is. Op 30 oktober 1944 werd de kerk 
door de terugtrekkende Duitse bezetters op-
geblazen waarbij alle torens instortten en 
het schip volledig uitbrandde. In fases is de 
kerk herbouwd, waarbij met kerst 1949 de 
kerk weer gedeeltelijk in gebruik kon wor-
den genomen. Met de ingebruikname van 
de 83 meter hoge (!) vieringtoren in 1960 
was ook de volledige herbouw voltooid.

3

Het Vermeulen-orgel 
 van de Sint-Gummaruskerk 
  te Steenbergen  
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Het Van Dam-orgel 
 in de Grote Kerk te Tholen 

Het orgel
Dit orgel is één van de grootste werkstukken 
van het huis Van Dam. Het werd op 26 april 
1832 in gebruik genomen in de Galileërkerk te 
Leeuwarden. De grote beelden werden later 
geplaatst. In 1896 is een pedaalkoppel ge-
maakt, en een koppeling hoofdwerk-boven-
werk. De Dulciaan werd verplaatst naar 
het rugwerk, terwijl op het bovenwerk een 
Aeoline 8’ werd geplaatst. Adviseur bij deze 
werkzaamheden was de bekende organist 
M.H. van ‘t Kruijs. 
Bakker & Timmenga maakten in 1927 een 
zwelkast om het bovenwerk. 
In 1939 werd de middeleeuwse kerk afgebro-
ken. Het orgel is door Bakker & Timmenga 
gedemonteerd en opgeslagen. Plannen om 
een nieuwe kerk te bouwen in het centrum 
van Leeuwarden gingen niet door. De kerk 
van Tholen kocht het instrument in 1951 van 
de Hervormde Gemeente in Doesburg, die 
het als geschenk had gekregen, maar waar 

De kerk
Oorspronkelijk stond hier een vermoedelijk eind 
13de eeuw gestichte kerk, welke in 1404 verheven 
werd tot kapittelkerk. Na de stadsbrand van 1452 
verkeerde de kerk in slechte staat. Uit de tweede 
helft van de 14de eeuw dateren nog de twee on-
derste geledingen van de toren. De huidige kerk 
werd in de tweede helft van de 15de eeuw in 
Brabantse gotiek gebouwd, mogelijk onder archi-
tectuur van de Brusselse Evert Spoorwater. Om-
streeks 1510 was het basilicale schip voltooid. Nog 
lang werd gewerkt aan de kooromgang met straal-
kapellen, maar deze bleef onvoltooid. Dit geheel 
werd in de tweede helft van de 16de eeuw ver-
bouwd tot noordkoor. Het zuidkoor is waarschijn-
lijk vroeg 15de eeuws. Einde 15de eeuw werd de 

Dispositie
Hoofdwerk   C-f3
Bourdon  16’
Prestant  8’ 
Holpijp  8’ 
Octaaf  4’ 
Quint  3’ 
Octaaf  2’ 
Mixtuur  IV-V-VI  
Cornet d III   
Trompet  8’

Rugwerk
Prestant  8’ 
Holpijp  8’ 
Octaaf  4’ 
Fluit d’Amour  4’ 
Nazart  3’ 
Octaaf  2’ 
Sifflet  1’ ¹)
Carillon d  II   
Trompet  8’ ¹) 
Tremulant

Bovenwerk
Fluit Dolce  8’
Viool de Gamba  8’
Viola  4’ 
Speelfluit  2’ 
Dulciaan  8’ 
Tremulant

Pedaal    C-d¹
Subbas  16’ 
Prestant  8’ 
Gedekt  8’ 
Octaaf  4’ 
Bazuin  16’ 
Trompet  8’

Koppelingen
Hoofdwerk - Rugwerk 
Hoofdwerk - Bovenwerk 
Pedaal - Hoofdwerk

Mechanische sleepladen
Temperatuur gelijkzwevend

¹) = 1992

opbouw van het orgel om financiële rede-
nen geen doorgang kon vinden. Het werd 
in Tholen geplaatst door de firma Sanders. 
Sanders restaureerde het orgel ingrijpend, 
alvorens het in 1955 in Tholen werd ge-
plaatst. Hierbij werd ook de dispositie aan-
gepast aan de smaak van de tijd: meer 
neo-barok. De windladen werden geheel 
gerestaureerd en de orgelkas kreeg een 
grijswitte kleur in plaats van de oorspron-
kelijke mahonie-rode. 
In 1987 werd besloten een nieuwe restau-
ratie uit te voeren, omdat het instrument 
veel gebreken begon te vertonen. Blank 
voerde deze uit onder advies van Jan Jon-
gepier. De wijzigingen van begin vijftiger 
jaren werden teniet gedaan en de oude dis-
positie werd hersteld, de windvoorziening 
werd vernieuwd en de intonatie werd weer 
teruggebracht in de stijl van Van Dam. In 
1993 is het orgel weer opgeleverd. 

toren ook met twee geledingen verhoogd.
Tijdens de reformatie werden in 1570 kerkschat-
ten geroofd en, nadat Tholen in 1577 de kant 
van Willem van Oranje had gekozen, was er in 
1578 een beeldenstorm. De kerk ging over naar 
de Nederduitse Gereformeerde Kerk, de latere 
Nederlandse Hervormde Kerk. In 1638 werd een 
consistoriekamer aangebouwd. In 1755 werd het 
koor van schip en transept afgescheiden door 
een beschilderd schot.
Tot het interieur behoren een tiengebodenbord 
van 1581, een preekstoel van 1648, vervaardigd 
door Adam Hartman, en een doophek uit het 
midden van de 17de eeuw. De kerk bevat een 
aantal historische grafzerken.
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Het in 1977 door de toenmalige hoofd-
organist van de Grote- of Sint-Nicolaas-
kerk te Elburg, Maarten Seijbel, opgerichte 
orgelmuseum kreeg eerst tijdelijk onder-
dak in Museum Elburg. De voortdurende 
uitbreiding van de collectie leidde tot de 
verhuizing naar een locatie in de Roze-
marijnsteeg in het middeleeuwse centrum. 
Hier zetelde het museum enkele tiental-
len jaren, tot het uit zijn voegen barstte. 
In 2011 kwam een fusie tot stand met de 
Stichting Het Gelders Huisorgel, die een 
onderkomen zocht voor het Leeflang-orgel 
van architect Gert Boon uit Hoog Buurlo. 
Mede dankzij zijn nalatenschap kon het 
museum zich in 2013 vestigen in het 
Elburgse stadskasteel uit 1394, het ‘Arent 
thoe Boecophuis’. Dit voormalige stadhuis 
werd ingericht naar ontwerp van huisstijl-
adviseur Dirk Pieter Terpstra en adviezen 
van Eelco Elzenga, voormalig conservator 
en adjunct-directeur van paleis Het Loo. 
De Apeldoornse architect Ronald Plug 
verbouwde het pakhuis op de binnenplaats 
tot een passende behuizing voor het Boon-
Leeflang-orgel met zijn moderne kas.

Het museum beschikt over een unieke 
collectie orgels – allen bespeelbaar! - en 
orgelonderdelen, orgelmaquettes en 
prachtige orgelfoto’s. In de kelders, waar 
onder de gewelven diverse demonstratie-
modellen staan opgesteld, is een orgel-
werkplaats nagebouwd. Boven zijn vier 
zalen gewijd aan de ontwikkeling van het 
Nederlandse orgel vanaf de 15de eeuw tot 
heden. Ook wordt er aandacht besteed aan 
Nederlandse orgelbouwers en organisten. 
Regelmatig worden lezingen gehouden 
en concerten gegeven op het drieklaviers 
Leeflang-orgel in de Gert Boonzaal.
Het museum is gratis toegankelijk met de 
Museumjaarkaart.
Meer info: www.nationaalorgelmuseum.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

Foto: Het Ludovicus de Backer-orgel dat tot 2013 
in de Hervormde Kerk van Gapinge stond.

VOOR BETAALBAAR VAKWERK

Ring 5
4471 PS  Oud-Sabbinge

Tel.: 0113  581175
Orgelmakers

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

sound
craftmanship

100 jaar toonaangevend

www.elbertse.com
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JJubileum van onze adviseur Henk Kooiker

TThuis kreeg hij aanvankelijk orgelles 
van zijn vader en kroop al jong ach-
ter het grote tweeklaviers pedaal-
harmonium. In de zomer van 1960, 
nu dus 60 jaar geleden, speelde hij 
zijn eerste kerkdienst in de Gere-
formeerde Kerk van Suawoude en 
werd daar later in 1962 de ‘vaste 
zomerorganist’. 
Willem Blanken, docent op zijn 
middelbare school in Den Haag, 
bracht hem het nodige bij inzake 
harmonie en contrapunt. Tijdens 
zijn studie aan de Technische Hoge-
school Delft studeerde hij bij Koos 
Bons in Maassluis verder harmonie-
leer, improvisatie en klassiek contra-
punt. Koos Bons bereidde Henk 
ook voor op zijn Staatsexamen 
orgel. Tijdens zijn studie aan de TH 
vervolgde hij ook zijn orgelstudie 
bij Walter Kraft (improvisatie) en 
Michel Chapuis (o.a. klassiek Franse 
barok-interpretatie). Na organist-
schappen in Leiden (Waalse Kerk) 
en Den Haag (Engelse Kerk, Bethel-
kapel en Salvatorkerk) volgde in 
1970 zijn benoeming in de Waalse 
Kerk te Den Haag.
Zijn eindstudie in zijn vakgebied 

transmissie-informatie en elektro-
techniek aan de TH over akoestiek 
en transmissie van informatie op 
weergave van ‘diffuus geluid’ werd 
in 1972 bekroond met de ingenieurs-
titel. 
Henk Kooiker had een groot audio-
bedrijf dat o.a. de geluids- en 
video-installaties verzorgde van 
de Eerste en de Tweede Kamer, de 
Raad van State en de Hakkelaars-
bunker en een bedrijf voor profes-
sioneel cd-mastering en opname. In 
2005 verkocht hij beide bedrijven, 
maar behield de opnamestudio. 

Orgeladviseur
Sinds 1987 is hij ook actief als 
orgeladviseur waarbij hij destijds 
ook veel samenwerkte met Onno 
Wiersma, de toenmalige adviseur 
van de Rijksdienst Monumenten-
zorg, de huidige RCE. Belangwek-
kende projecten waarbij hij als ad-
viseur een belangrijke rol vervulde, 
waren de restauraties van de orgels 
van de Philharmonie in Haarlem
(Cavaillé Coll), het Concertgebouw
in Amsterdam (Maarschalkerweerd), 
de Catharinakerk in Eindhoven 

(Verschueren), de Waalse Kerk 
in Leiden (Van Assendelft), de 
reconstructie van het orgel uit 
Suawoude, nu in de Maranathakerk 
van Alphen aan de Rijn en ontwerp 
en nieuwbouw van het orgel in de 
Gereformeerde Gemeente te Gouda 
(Van Vulpen). 
In zijn functie van orgeladviseur 
van de orgelcommissie van de PKN 
van Amsterdam (sinds 2013) be-
geleidde hij meerdere restauraties, 
waaronder de huidige van het orgel 
in de Westerkerk (Duyschot).
Sinds zijn verhuizing naar Waalre in 
2009 verzorgt Henk Kooiker in zijn 
rol van adviseur van onze vereni-
ging belangeloos de professionele 
cd-opnames voor onze Brabantse 
Orgelfederatie. Inmiddels legde hij 
op deze wijze de klanken van meer 
dan 120 orgels vast. Ook verzorgt 
hij op verzoek de QuickScans welke 
bij de BOF worden aangevraagd. 

Ook als Brabantse Orgelfederatie 
feliciteren wij Henk met dit jubileum 
en hopen wij nog lang van zijn 
adviseurschap gebruik te kunnen 
maken.

Op 1 december van dit jaar is het precies 50 jaar geleden dat Henk Kooiker zijn benoeming 
kreeg tot organist van het Cavaillé Coll-orgel in de Waalse Kerk in Den Haag. Dit jubileum 
wordt in de Waalse Kerk gevierd na de dienst op zondag 6 december. Ook in Eindhoven 
wordt in de Catharinakerk stilgestaan bij dit jubileum in een speciaal concert op zaterdag 
28 november dit jaar.
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Kees Heijligers 
 60 jaar geleden 
  benoemd tot organist

Thuis opgevoed bij het harmonium 
kreeg hij orgelles van zijn vader, die 
destijds het Philips Filharmonisch 
Koor had opgericht. Zo leerde Kees 
al jong orgelspelen. Ook had hij 
enkele jaren orgelles van de heer 
Van Vlerken op het grote drie-kla-
viersorgel van de Sint-Joriskerk in 
Eindhoven (zie bladzijde 57).
Kees had na zijn opleiding uurwerk-
maker eerst een klokkenzaak in 
Eindhoven maar vestigde zich in 
1964 met een juweliers- en uurwerk-
winkel in Veldhoven. Het orgelspelen 
bleef als grote hobby een belang-

Kees Heijligers kreeg in juli 1960 - dit jaar 60 jaar geleden! - zijn aanstelling tot organist 
van de Petrakerk en de Adventskerk in Eindhoven. Hij speelde toen, sinds zijn 16de, al ge-
durende 10 jaar regelmatig kerkdiensten in diverse kerken in Eindhoven. 

rijk deel van zijn vrije tijd vullen en 
vanaf de verhuizing naar Veldhoven 
was de Gereformeerde Ichthuskerk 
zijn vaste speelplek voor de zondag. 
In Veldhoven gingen al vroeg gere-
formeerd en hervormd samen zodat 
hij ook regelmatig het orgel in de 
Immanuelkerk ging bespelen. Eerst 
naast Bert Kingma en Han Feenstra 
werd hij in de negentiger jaren, na 
sluiting van de Ichthuskerk, de vaste 
bespeler van het Blank-orgel in de 
Immanuelkerk. 
Nadat hij zijn winkel verkocht kreeg 
hij meer tijd voor orgelstudie en ook 

om zijn orgelspel tijdens de diensten 
voor te bereiden met o.a. eigen uit-
geschreven voorspelen. Nog steeds 
is Kees Heijligers de coördinerend 
hoofdorganist van de Immanuelkerk 
in Veldhoven. Zeer geliefd bij de 
kerkelijke gemeente en zeer enthou-
siast in zijn orgelspel. Op zondag 
12 juli dit jaar zal tijdens de dienst 
in de Immanuelkerk bij dit jubileum 
worden stilgestaan. 
Wij feliciteren Kees Heijligers 
van harte met dit jubileum 
en wensen hem nog veel
inspirerende ‘orgeljaren’ toe.
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HOscar van Hemel
Partituur
Sinds vorig jaar voorzien wij ons 
jaarmagazine Brabants Orgelrijk-
dom van een partituur. Zo vindt 
u de Meditatie voor orgel van 
Oscar van Hemel op de volgende 
bladzijden.

Oscar van Hemel (1892-1981)
werd als negenjarige toegelaten tot 
de muziekschool van het ‘Konink-
lijk Vlaamsch Conservatorium’ en 
studeerde er piano en viool. Drie 
dagen nadat hij op 31 juli 1914 zijn 
conservatoriumdiploma (hoofdvak 
viool) haalde, brak de Eerste We-
reldoorlog uit. Spoedig ontvluchtte 
het gezin Antwerpen. Hij bleef in 
Roosendaal tot mei 1915 en voor-
zag in zijn levensonderhoud door 
het geven van vioollessen. 
Van Hemel werkte korte tijd als 
violist in Amsterdam bij de pas op-
gerichte Nederlandse Opera, maar 
vestigde zich al spoedig in Bergen 
op Zoom. Hij was daar leraar aan 
de muziekschool en de kweek-
school. Ook had hij privé-leerlingen 
en was intensief betrokken bij het 
plaatselijk muziekleven.  
 
Van 1931 tot 1933 nam hij com-
positielessen bij Willem Pijper in 

Rotterdam. Pijper had grote belang-
stelling voor het werk van Darius 
Milhaud, Igor Stravinsky en Béla 
Bartók. In zijn werken gebruikte 
Pijper in die periode verschillende 
toonsoorten en ritmes tegelijkertijd. 
Als compositiemethode hanteert 
hij dan de door hemzelf bedachte 
‘kiemceltechniek’, waarbij allerlei 
motieven zich afzetten tegen een 
klankcentrum dat grotendeels on-
veranderlijk blijft. Zijn werk kreeg 
al vroeg brede erkenning, hoewel 
soms de kritiek sprak van kort-
ademigheid. Mede door lessen bij 
Pijper kwam voor Oscar van Hemel 
de verschuiving op gang van uit-
voerend musicus naar composito-
risch kunstenaar. Hij componeerde 
steeds meer: behalve liederen ook 
kamermuziek en orkestwerken.  
 
Eind 1949 verhuisde de familie Van 
Hemel naar Hilversum. Met de ver-
huizing kwam er een einde aan zijn 

carrière als violist. Wel had hij nog 
een uitgebreide lespraktijk. 
In 1950 voltooide hij zijn eerste, 
twee uur durende opera Viviane. 
In Hilversum schreef hij talrijke 
werken, de meeste in opdracht 
van de Nederlandse Radio Unie, 
de KRO, de AVRO en de NCRV.  
 
Muziekprijzen
Het jaar 1962 was voor Oscar van 
Hemel het jaar van eerbewijzen. 
Hij werd benoemd tot Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau en hij 
ontving de Professor Van der Leeuw-
prijs voor het 4de Strijkkwartet. 
Talrijke andere muziekprijzen zouden 
nog volgen.  
 
Bron: 
Clemens Romijn: Oscar van Hemel 
1892-1981, componist tussen klas-
siek en atonaal. 
 
Zie ook: www.oscarvanhemel.nl

componist tussen klassiek en atonaal M
Opvallend in dit werk is de maat-
aanduiding vier- èn driekwarts. 
Natuurlijk kan een muziekstuk 
niet tegelijkertijd een wals èn 
een mars zijn. Echter, in deze 
Meditatie voor orgel volgt de 
maataanduiding met drie- en 
vierkwarts de beweging van de 
melodie. De melodie vloeit als 
water in een beekje, soms wat
sneller, dan weer langzamer. 
Met de aanduiding ‘Eenvoudig en 
innig’ geeft de componist duidelijk 
het karakter van het werk weer. 
Ook spreekt uit de samenklanken 
die de melodie ondersteunen de 
zoektocht naar een nieuw idioom, 
een nieuwe taal die absoluut 
anders is dan het zoete palet van 
Cesar Franck. Het is een bijzonder 
werkje, voor zover bekend zijn 
enige voor orgel-solo. Wel is er 
nog de Tritico Liturgico voor 
sopraan/mezzo-sopraan en orgel. 

‘Meditatie voor orgel’
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Foto: Piet Hörmann in 1941 bij het elektropneumatische orgel 
van de Sint-Leonarduskerk in ‘s-Hertogenbosch. Dit Matthäus 
Mauracher-orgel uit 1923 werd door Valckx & Van Kouteren in 
1934 van nieuwe windladen, mechanieken en speeltafel voorzien. 
Het kerkgebouw en het orgel zijn in 1973 gesloopt. 
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HPiet Hörmann  
De Meditatie voor orgel is opge-
dragen aan Piet Hörmann (oom 
van organist Willem Hörmann). 
Hij was van 1940 tot zijn overlijden 
in 1964 organist van de Sint-Jans-
kathedraal in ’s-Hertogenbosch. 
Piet Hörmann was docent orgel en 
theorie aan het Brabants Conser-
vatorium te Tilburg en als docent 
verbonden aan de seminaries van 
het Bossche bisdom.
De compositie dateert uit 1952 
het jaar waarin Hörmann bij zijn 
vijftigste verjaardag op grootse 
wijze werd gehuldigd. Hij kreeg 
in 1952 de Jeroen Boschpenning, 
de Cultuurpenning van de stad 
‘s-Hertogenbosch, toegekend.  
Er is over hem verder weinig 
bekend. Dat zal mede gelegen 
hebben aan zijn karakter. In de 
pers werd destijds dit over hem 
geschreven: “...Waarom hooren 
wij Piet Hörmann eigenlijk niet 
meer? Hij kent het vak, hij is mu-
zikaal; hij heeft een intelligente 
manier om muziek te benaderen; 
hij heeft slechts een gebrek; hij is 
te bescheiden”... 

32 33



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

Etten-Leur  
diverse locaties en tijden. 
Informatie: www.jacobuszeemans.nl 
 
Helmond, Sint-Lambertuskerk
Toegang vrij met collecte. 
Jan van de Laar, orgel. 
11.30 - 12.00 uur 
marktbespeling. 
12.00 – 13.15 uur      
Bespelingen door amateur-organisten,  
‘Aan de klavieren, Robustelly back-stage’. 
13.30 – 14.15 uur      
Inloop voor kinderen bij de speeltafel.  
14.30 – 15.15 uur      
Kinderconcert.  
 
Schijndel, Sint-Servatiuskerk 
Van 13.00 tot 16.00 uur. 
Kees Doornhein, orgel. 
Rondleidingen door VVV-Schijndel en uitleg over 
de werking van orgel en beiaard door organist 
en beiaardier waarbij de deelnemers aan de 
rondleiding de organist en de beiaardier letterlijk 
op de vingers mogen kijken. 
 

Dit jaar is het inmiddels voor de 19de maal 
in successie dat op de tweede zaterdag van 
september landelijk de Nationale Orgeldag 
wordt gehouden. Overal in den lande zijn 
dan, op de zaterdag van Open Monumenten-
dag, kerken geopend en presenteren orga-
nisten en orgelcommissies hun orgels.

Zaterdag 12 september 2020

concerten staan vermeld zo-
als die in het voorjaar werden 
gepland. Maar let op! Deze 
kunnen intussen zijn vervallen 
of doorgeschoven naar een 
latere datum! 
Als u een orgelconcert wilt 
bezoeken, check dan eerst 
onze website of de orgelkring-
websites zoals die vermeld 
staan in de advertenties van 
de orgelkringen op de volgen-
de bladzijden.

Tilburg, St. Dionysius (Heikese) Kerk
Vanaf 13.00 uur vrije inloop. 
13.15, 14.15 en 15.15 uur 
miniconcerten met deskundige uitleg.  
16.15 uur: afsluitend concert 
Iskander Zaliadinov, orgel. 
 
Boxtel, Sint-Petrusbasiliek 
Aanvang 14.00 uur. 
Toegang vrij met collecte.
Inloopconcert.  
Tommy van Doorn, organist/beiaardier.
Orgel/harmoniumconcert met na afloop gele-
genheid tot bezoek aan het Smits-orgel en de 
beiaard. 
 
‘s-Hertogenbosch, Catharinakerk 
Aanvang 14.00 uur. 
Toegang vrij met collecte. 
Willem Hörmann, orgel. 
 
Oosterhout, Sint-Jansbasiliek 
Aanvang 14.30 uur. 
Toegang vrij met collecte. 
Marktconcert door de kerkorganisten. 
 

Deurne, Sint-Willibrorduskerk 
Aanvang 15.00 uur. Toegang vrij.  
Amateurorganisten.  
 
‘s-Hertogenbosch, Sint-Janskathedraal 
16.00 tot 16.30 uur. Toegang vrij.  
Orgelbespeling tijdens openstelling kerk. 
Michael Bennett (New York), orgel.  
 
Tilburg, St. Dionysius (Heikese) Kerk 
Aanvang 16.15 uur
Iskander Zaliadinov, orgel. 
 
‘s-Hertogenbosch, Grote Kerk 
Aanvang 17.00 uur. 
Toegang € 10,-. 
Jamie de Goei, orgel. 
 
Zondag 13 september 
Open Monumentendag 
 
Etten-Leur 
Diverse locaties en tijden. 
Informatie: www.jacobuszeemans.nl

Nationale Orgeldag en Open Monumentendag
  in Noord-Brabant

Juist op deze dag proberen zij ook de ‘toevallige passanten’ 
nader kennis te laten maken met het orgel als cultureel 
en ambachtelijk muziekinstrument. Orgels worden ook op 
andere wijze gepresenteerd dan op de veelal gebruikelijke 
kerkelijke en liturgische wijze. Op veel plaatsen is nadere 
informatie over het orgel in het algemeen en dit specifieke 
instrument in het bijzonder te verkrijgen. Op een enkele 
plaats zullen ook beelden van Brabants Orgelrijkdom worden 
getoond. Bezoekers kunnen mogelijk rond de klaviatuur 
de organist ‘aan het werk’ zien of kunnen in voorkomend 
geval zelf de toetsen beroeren.  De landelijke opening van 
de Nationale Orgeldag 2020 vindt plaats in de Catharina-
kathedraal in Utrecht terwijl, na een orgelwandeling langs 
een tiental ‘binnenstadorgels’, daar een slotconcert wordt 
gegeven op het hoofdorgel van de Domkerk.
Ook in onze provincie doen weer veel leden van de 
Brabantse Orgelfederatie mee aan deze dag. Zie hier-
voor de agenda hieronder en kijk voor de laatste 
info op www.brabantorgel.nl!
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Gebruik ons ‘Doe-orgel’
Drie jaar geleden schafte de BOF 
(Brabantse Orgelfederatie) voor 
haar leden een DOE-orgel aan 
om o.a. in te zetten bij speciale 
projecten in het basisonderwijs. 
Ook bij bijzondere orgelprojecten 
wordt ons DOE-orgel ingezet.
Het DOE-orgel is een ‘zelfbouw-
orgeltje’ waar kinderen aan de hand 
van instructiekaarten van ongeveer 
120 onderdelen een klein echt be-
speelbaar orgeltje kunnen bouwen. 
Het orgeltje heeft een omvang 
van twee octaven (24 toetsen) en 
beschikt over twee registers, twee 
rijen afzonderlijk en gezamenlijk 
te bespelen pijpenrijen. Een raam-
werk moet in elkaar worden gezet, 
daarin komen de balg (de wind-
voorziening) en daarboven de lade 
(waarop het pijpwerk moet komen 
te staan). Dan de 24 losse toetsen 
die aan de lade moeten worden 
bevestigd met koperen ‘abstracten’ 
en ten slotte worden de 48 pijpen 

Ons 

  wordt vaak ingezet voor de jeugd

op de juiste volgorde op de lade 
geplaatst. Het is een feest wanneer 
- als alles goed gebouwd is, en dat 
lukt altijd! - de kinderen zelf hun 
melodietje kunnen spelen terwijl 
een ander kind de blaasbalgen 
bedient.
Ook het afgelopen jaar werd ons 
orgel op veel plaatsen gebruikt: 
van Oosterhout tot Helmond, van 
Sprang-Capelle tot Boxmeer. Ook 
voor dit jaar zijn er weer veel re-
serveringen. Neem contact met ons 
op wanneer u het DOE-orgel wilt 
gebruiken. 
Bij het DOE-orgel hoort een simpel 
opzetbare ‘banner’ waarop compact 
staat uitgelegd wat dit demonstratie-

orgeltje inhoudt. In de praktische 
opbergkist op wielen is het in iedere 
auto gemakkelijk te transporteren.
Inmiddels hebben onze orgelkringen 
in Schijndel en Etten-Leur een eigen 
DOE-orgel kunnen aanschaffen.

‘DOE-orgel’ ODe orgelagenda en de coronacrisis
De orgelagenda die u elk jaar 
kon vinden in dit magazine 
‘Brabants Orgelrijkdom’ is 
dit jaar niet in deze digitale 
versie opgenomen. 
Alle onduidelijkheid als 
gevolg van de coronacrisis 
op het moment van uitgave 
van dit blad op 25 april 2020 
heeft tot gevolg gehad dat 
de inhoud van de agenda 
zoveel voorbehouden kent 
dat het beter is deze hier 

niet op te nemen en u te 
verwijzen naar de actualiteit 
op www.brabantorgel.nl.
Daar vindt u de laatste 
gegevens over alle concerten 
die wel doorgang vinden of 
die alsnog zijn vervallen.

De ‘orgelkring-programma-
advertenties’ van de orgel-
kringen zijn wel opgenomen 
maar onder het duidelijke 
voorbehoud dat hierin de 
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BERNE ABDIJCONCERTEN 
sinds 1952

Zondag, aanvang 16.00 uur.
Toegang € 10,- (m.u.v.* € 15,-)  
Vanwege het Vierne jaar zullen alle zes 
de symfonieën van Vierne te horen zijn.

3 mei  Matteo Imbruno   
Ingebruikname gerestaureerde Reil-orgel

7 juni Leonore Lub   
 o.a. Vierne symphonie nr. 3

5 juli  Evan  Bogerd   
 o.a. Vierne symphonie nr. 5

6 september  Marc Fitze    
 o.a. Vierne symphonie nr. 2

4 oktober  Pascale von Coppenolle   
 o.a. Vierne symphonie nr. 4

1 november* Stephan van de Wijgert  
 m.w.v. Rhea Knipscheer, sopraan   
 o.a. Vierne symphonie nr. 6

20 december* Kerstconcert 
kamerkoor Saudade o.l.v. Vincent Doek 
 Ton van Eck, orgel   
 o.a. Vierne symphonie nr. 1

Abdijstraat 49, Heeswijk
www.berneabdijconcerten.nl

Abdij van Berne
Heeswijk

Zondag. Aanvang 16.00 uur.

3 mei    Combattimento, strijkersensemble  
Pieter Dirksen, orgel & clavecimbel 

Pauline Oostenrijk, hobo
‘Frizzante’ - muziek van Scarlatti, Lotti, 

Marcello, Galuppi, Albicastro, Vivaldi en Bach.

31 mei  Tineke Steenbrink, orgel
 Lambert Colson, zink 

‘Kroon op Severijn’ - muziek van (o.a.) Castello, 
Frescobaldi en Benedictus a Sancte Josepho. 

21 juni            Mithra van Eenhooge, orgel 
Muziek van Couperin, Bruhns, 

Buxtehude, Böhm, Bach en Bovet.
 

27 september            Pieter Dirksen, orgel  
‘Virtuoze Toccatas’ - Scheidemann, Rossi, 

Froberger, Buxtehude, Muffat, Bach.

25 oktober          Volker Jänig, orgel
                        Uta Singer, sopraan

‘Magnificat’ - Muziek van rond 1600.

www.severijn-orgel.nl

Martinuskerk Cuijk

orgelkringprogramma’s

‘Gregorius van Dijk’ 
Land van Cuijk en 
Noord Limburg

Gratis toegang, 
vrije gave.

Zondag 3 mei  16.00 uur  
Gennep  Sint-Martinuskerk (L.)
Geert Verhallen, orgel

Zondag 24 mei  16.00 uur
Venray  Sint-Petrus’ Banden (L.)
Erwin Van Bogaert, orgel 
Danny Van Hoof, sopraan

Zondag 2 augustus  12.00 uur
Venray  Sint-Petrus’ Banden (L.)
Jo Louppen, orgel met Jugend Zupf- 
orchester NRW (Wuppertal)

Woensdag 26 augustus  20.00 uur
Ottersum   H. Joannes de Doper (L.)
Duo Calyptura (Jos Maters, orgel
en Marlon Valk, saxofoon)

Woensdag 2 september  20.00 uur
Horst  Lambertuskerk (L.)
Liselotte Kunkel, orgel
Gemengd Koor Cantate, Horst 

Zondag 18 oktober  16.00 uur
Horst  Lambertuskerk (L.)
Willem Hörmann, orgel

Mariabeeld in de kapel van de Abdij

Detail van het altaarretabel

Het tabernakel in Ottersum

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

Toegang € 8,- 
Donateurs € 5,- 
Kinderen tot 12 jaar gratis.

11 juli
Hugo Bakker               Zaltbommel

18 juli   
Sander van Marion     Scheveningen 
25 juli   
Gerrie Meijers     Haarlem 
1 augustus         
Toon Hagen     Zwolle 
8 augustus                  
Evan Bogerd  Amsterdam 
15 augustus    
André Knevel     St. Catherines, Canada 
22 augustus   
Wout van der Linden  Brakel 

26 september   
Hugo Bakker en Rien Donkersloot.
Toegangsprijs 15 euro.  
www.MuziekkringBommelerwaard.nl

Sint-Willibrorduskerk 
Deurne

Vrijdagmiddagen, 15.00 uur. 
20 maart / 19 juni / 25 september / 
18 december. 
Seizoensbespelingen tijdens vrijdagmarkt
 
Zondag 19 juli, 16.00 uur. 
Nick Goudkuil, orgel 
 
Zaterdag 29 augustus, 20.00 uur.
Nacht van het Witte Doek,
stomme film met orgelbegeleiding.
 
Zaterdag 12 september, 16.00 uur.
Nationale Orgeldag  Amateurorganisten
 
Zondag 20 september
in de Protestantse Kerk. Barokmuziek, 
Johanneke en Gerard de Wit, blokfluit en orgel 
 
Zondag 8 november  
CD Presentatie, werken van C.Ph.E. Bach, 
Erik Koevoets, orgel

Meer concerten te vinden op:
www.willibrorduskerkdeurne.nl

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

vrijdag 5 juni Jan van de Laar
 m.m.v. Klaartje van Veldhoven, sopraan  
in het kader van het Lucas Gassel Jaar. 

21 juni Adriaan Hoek

5 juli Leon Berben

23 augustus Willem Hörmann 
 
6 september  Willeke Smits 
 
20 september Reitze Smits 
 
4 oktober Leo van Doeselaar
 

Op zaterdagen van 6 juni t/m 4 juli, 
22 en 29 augustus en 5 t/m 26 september:    
Marktbespelingen van 11.30 tot 12.00 uur
door stadsorganist Jan van de Laar.

Zaterdag 12 september  
Nationale Orgeldag 
tevens Open Monumentendag:
11.30 - 12.00 uur: 
Marktbespeling  
12.00 - 13.15 uur:  
Bespelingen door amateur-organisten,  
‘Aan de klavieren, Robustelly back-stage’.
13.30 - 14.15 uur: 
Inloop voor kinderen bij de speeltafel 
14.30 - 15.15 uur: 
Kinderconcert.

Zaterdag 12 en 19 december:  
Muziek voor Advent en Kerst
(16.00-16.30 uur) Jan van de Laar

www.robustelly-society-helmond.com

Sint-Lambertuskerk
Helmond

De karakteristieke toren 
van de Sint-Maartenskerk

Kruisgewelven boven het koor

Ornament op een van de orgeltorens

Alle onderstaande 
concerten zijn 
geannuleerd
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Catharinakerk
Eindhoven

o.a.v. Collegium Musicum Eindhoven 
CONCERTEN 2020
Toegang € 10,- (CKE-pas € 8,-, 
CJP & student & jongeren tot 18 jaar: gratis)
 
23 mei    15.00 uur
Willem Hörmann, orgel  
(o.m. 6e Symphonie van Ch. M. Widor)
0m 14.00 uur lezing door Hans Strootman: 
‘Widor, meer dan musicus’

13 juni    15.00 uur
Ruud Huijbregts, orgel 
m.m.v.  Raf De Keninck, klarinet 
(werken van o.m. Théodore Dubois)

20 juni    15.00 uur
Dennis Vallenduuk, orgel  
m.m.v. Vocaal Mannenensemble Esquire

Medio september 
Orgelfestival 
(onder voorbehoud)

24 oktober    15.00 uur
Bert den Hertog, orgel  
(werken van L. Vierne en Joseph Bonnet)
Om 14.00 uur lezing door Hans Strootman: 
‘Vierne, vallen en opstaan’ 

28 november    15.00 uur
Music and Space: 
muziek voor één tot drie orgels 
i.h.k. van het 60-jarig organistenjubileum 
van Henk Kooiker.
M.m.v. Eelco Kooiker en 
stadsorganist Ruud Huijbregts.  
Er klinken o.m. werken van Fred Vonk 
en André Stolwijk, gecomponeerd 
in opdracht van Henk Kooiker.

Wijzigingen voorbehouden

Zie voor alle concerten: 
www.muziekindecathrien.nl

Brigidakerk
Geldrop
Toegang vrij. Collecte.  
Aanvang 16.15 uur.
 
zaterdag 27 juni 
Kees van Eersel, orgel.  
Improvisatieconcert.
 
zaterdag 4 juli 
Eindhovens Kamerkoor (EKK) 
o.l.v. Rienk Bakker 
met orgelbegeleiding.

zaterdag 11 juli 
Philip Crozier, orgel.
 
zaterdag 18 juli 
Bert en Anna den Hertog, orgel.
 
zaterdag 25 juli  
Willem Hörmann, orgel.
 
zaterdag 1 augustus  
Pieter-Jelle de Boer, orgel.
 
zaterdag 8 augustus   
Petra Veenswijk, orgel.
 
zaterdag 15 augustus  
Dariusz Bąkowski-Kois, orgel.
 
zaterdag 22 augustus   
Martyn Noble, orgel.
 
zaterdag 29 augustus 
Tjeerd van der Ploeg, orgel.
 
zondag 13 december  
Euwe en Sybolt de Jong 
en dubbelkwartet. 
koor, orgel en harmoniums

Zaterdag 20 juni, 16.00 uur  

 Dit openingsconcert hebben we 
  moeten laten vervallen 
  i.v.m. de corona-crisis. 
   
Zondag 15 november, 16.00 uur  

 Slotconcert: ‘Het gebed...’ 
  ‘Komt u alleen voor de muziek?’
  Een groots concert verzorgt door:  
  Pieter van Aarle (zang) 
  Wouter van der Wilt (orgel) 
  Blazersensemble van Nos Jungit Apollo 
    
Zie de orgelconcertagenda in dit blad voor de 
concerten van de zomercyclus op de
zaterdagen van 4 juli tot 15 augustus en 
29 augustus (Aanvang 15.30 uur, toegang 
gratis, vrije gift) en op zaterdag 12 september 
Nationale Orgeldag en Open Monumentendag. 

 www.smitsorgel.nl

Sint-Martinuskerk
Sint-Oedenrode

Smits-orgel 1852  
Orgelconcerten 
Toegang gratis, met vrijwillige bijdrage

Zondag 7 juni    16.00 uur 
 Henk van Riel, orgel 
 Orgel met digitaal symfonieorkest.  
 
Zondag 5 juli   20.00 uur
 Willem Hörmann, orgel 
 Klassiek orgelconcert 
 
Zondag 2 augustus   20.00 uur 
 Bart van Dongen, orgel 
 ‘Het orgel als synthesizer’ 
 
Zondag 6 september   16.00 uur 
 Bert van den Brink, orgel 
 Pop-, jazz-, en/of filmmuziek  
 
Zondag 4 oktober   14.30 uur
 Frank Belt, verteller 
 Eeuwe Zijlstra, organist 
Kindervoorstelling: ‘Polle de orgeljongen’ 
 
Vrijdag 30 oktober    20.00 uur
 Berry van Berkum, orgel 
 STILLE FILM met orgelimprovisaties

Tweewekelijkse INLOOPCONCERTEN op
zaterdagen van 8 mei tot 26 september:    
Van 13.15 tot 13.45 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 12 september Nationale Orgeldag 
Van 13.00 tot 16.00 uur: 
Rondleidingen door VVV-Schijndel en uitleg 
over het orgel en de beiaard door organist 
en beiaardier waarbij men de organist en de 
beiaardier letterlijk op de vingers mag kijken. 

www.smitsorgelschijndel.nl

Heilige Servatiuskerk
Schijndel

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

Zondag 26 april  16.00 uur
Stephan van de Wijgert, 
(De Duif, Amsterdam) – orgel

Zondag 21 juni  16.00 uur
 Bart Wuilmus (Herentals, B)  – orgel

 Zondag 20 september  16.00 uur 
 Jan Willems (Oosterhout) – orgel 
 Ilse van Wuijckhuijse – mezzo-sopraan

 Zondag 13 december  15.00 uur
 Roois Kamerkoor 
 o.l.v. Monique Joosten
 Tannie van Loon  – orgel

Secretariaat:             Walcherenlaan 13 
5691ZV Son en Breugel

0499-473160
email: sjefdenuijl@chello.nl

Sint-Petrusbasiliek
Boxtel

Zondag 26 april 
Eric Koevoets, Rotterdam

Zondag 24 mei
Jelena Bazova, Breda
 
Zondag 30 augustus
Jan van de Laar, Helmond

Zondag 27 september
Lidia Książkiewicz, Notre-Dame de Laon (Fr)

Zondag 11 oktober 
Tommy van Doorn, Boxtel 
Verzoekprogramma
 
Inloopconcerten op zaterdag 
Aanvang 14.00 uur. 
Toegang gratis, vrijwillige bijdrage na afloop.  
20 juni: Niels de Klerk, orgel 
en Bruno Alonso, saxofoon
12 september: Tommy van Doorn,
orgel en harmonium, na afloop gelegenheid tot 
bezoek aan het Smits-orgel en de beiaard

Beiaardconcerten op zondag 
Aanvang 16.00 uur. 
26 juli: Mathieu Polak, Rotterdam
9 augustus: Thierry Bouillet, Dinant, Namen (B) 
23 augustus: Tommy van Doorn, Boxtel

Orgelconcerten 
op zondag 
Aanvang 16.00 uur!
Entree € 8,-

Geschilderde Sint-Cecilia midden op het orgel

Het roosvenster centraal in het orgel

Een deel van de allernieuwste glasvezel-
techniek sinds 2018 toegepast in het orgel

Sint-Celilia centraal op het rugwerk

Beeldhouwwerk in het orgelfront

Beeld van aartsengel Michaël in het koor

orgelkringprogramma’s
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Sint-Bartholomeuskerk
Zevenbergen

Zaterdag 26 september 14.00 uur 

Lambert van Eekelen, orgel
Werken van Bach, Franck, Langlais
en Vierne (Final 6de Symphonie)

Grote Kerk Breda

Jong Talent  
woensdagmiddag 
van 12.45 tot 13.30 uur:
3, 10, 17 en 24 juni, 1 juli

Bach op Zondag 
zondagmiddag 
van 12.00 tot 13.00 uur:
12, 19, 26 juli en 2, 9 augustus
 

www.artunorganized.nl

Lambertuskerk
Wouw

Orgelconcerten
Aanvang 16.00 uur 
Entree € 10,00

Zondag 31 mei
Erwin van Bogaert, orgel 
Danny van Hoof, zang 
“B-kantjes van A-kwaliteit” 
Werken van: Vivaldi, Händel en Purcell

Zondag 21 juni.
Wouter van der Wilt, orgel 
“Veelzijdige Vrijheid” 
Werken van: Bach, Pachelbel, Ritter, 
Mozart en Beekman

Zondag 27 september.
Willem Hörmann,orgel 
Sep Otten, hoorn 
“Diverse stijlen uit diverse periodes” 
Werken voor orgelsolo en orgel met hoorn

www.orgelfondswouw.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 15 maart
Trouwkerkje
Lambert van Eekelen, 
klavecimbel 

Zondag 19 april
Trouwkerkje
Tannie van Loon, orgel 
en Frank Hermans, bariton

Zondag 17 mei
Trouwkerkje
Emmanuel van Kerckhoven (B), orgel 
Jens Verboven (B), trompet

Promenadeconcerten in juni 
op zaterdagen in het Trouwkerkje. 
Toegang gratis. 
13 juni, 20 juni en 27 juni.

Zondag 28 juni
Trouwkerkje
Niels de Klerk, orgel  
Bruno Alonso, saxofoon

Zaterdag/zondag 12 en 13 september
Nationale Orgel- en Monumentendag, 
Diverse locaties en tijden
Zie onze website.

Zondag 11 oktober
Lambertuskerk 
Jan Willems, orgel 
en Jongerenkoor YRDV 

Zondag 8 november
Van Goghkerk
Caleidos Ensemble  
Rob Nederlof, orgel en klavecimbel 
Lex Bergink, hobo 
Wilke te Brummelstroete, sopraan

www.facebook.com/orgelkringjacobuszeemans

www.jacobuszeemans.nl

Detail orgelfront Van Goghkerk

Gertrudiskerk 
Bergen op Zoom
Orgelconcerten:  
Aanvang 16.00 uur. 
Entree € 8,- en Vrienden € 5,-
 
Zaterdag 16 mei (geannuleerd!) 
Sietse de Vries, orgel 
 
Zaterdag 20 juni augustus 
Maurits Bunt & Vincent de Ridder, orgel 
Studentenconcert.

Lunchpauzeconcerten op alle vrijdagen 
in augustus om 12.45 uur:  
gratis toegankelijke orgelbespelingen 
 
   Ibach-Festival  
   Vrijdag 2 oktober 21.00 uur 
   Geert Bierling begeleidt op het orgel
   de film ‘The thief of Bagdad’ 

   Zaterdag 3 oktober 20.00 uur
   Vocaal ensemble ‘The Gents’ 
   m.m.v. Janno den Engelsman, orgel. 

   Zondag 4 oktober 16.00 uur
   Jan Hage, orgel 

   Kijk op de website voor alle details 
   van het Festival-programma 
 
Zondag 15 november  
Ton van Eck, orgel  

www.gertrudiscultuurstichting.nl

Detail van een biechtstoel in de kerk

Centrale toren van het orgelfront

Muurschildering van de absis door J. ten Horn

Det toren van de Grote of O.L.Vr.Kerk

orgelkringprogramma’s

Joannis Baptistkerk
de Stad Klundert

Improvisatiefestival
op 1 en 2 juli
 
Woensdag 1 juli
Workshop  
‘improvisatie over kerkliederen’
10.00–12.00 uur en 13.30–16.00 uur
Docenten Sander van den Houten 
en Gerben Mourik
16.00 uur afsluiting met concert 
door beide docenten.

Donderdag 2 juli
Workshop 
‘grote vormen en moderne stijlen’
12.00–17.00 uur
Docenten Hayo Boerema 
en Ansgar Wallenhorst
20.00 uur improvisatieconcert 
door beide docenten op beide orgels.
 

Actieve deelname € 65,- en passief € 35,-

Aanmelden via 
gerbenmourik81@gmail.com
 
Entree concert: € 15,-

www.destadklundert.nl

Voorgevel van de voormalige 
Joannes Baptistkerk, nu: ‘de Stad Klundert’
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Sint-Jansbasiliek 
Oosterhout
ORGELCONCERTEN op het 
MAARSCHALKERWEERD-ORGEL
Toegang € 10,-. Jongeren/studenten gratis.

Dinsdag 9 juni, 20.00 uur, € 5,-.
Benefietconcert. 
Het Schoolkoor en –orkest van het 
Stedelijk Gymnasium te Breda, o.l.v. 
Frans van Dun, Frans Bullens en Jan Wil-
lems met een afwisselend programma 
(‘jong en klassiek’). 

Donderdag 1 en vrijdag 2 oktober.
Dierendag-project basisscholen.   

Zondag 4 oktober, 14.00 en 15.00 uur. 
Dierendagconcert.
Een orgelsprookje (Michael Bond/Herbert 
Chappell: Paddington Bear’s First (Organ) 
Concert). Ton Stevens, orgel, met Cees 
Rijnders, verteller. Op de orgelzolder.   

Zondag 1 november, 15.00 uur. 
Frans Bullens jubileum. 
Werken van ‘B-componisten’ zoals Bach, 
Bruckner, Brahms, Beethoven & Bullens 
door een projectkoor o.l.v. Frans Bullens, 
diverse solisten, instrumentalisten en de 
organisten Jan Willems en Ton Stevens.

Zondag 13 december, 15.00 uur. 
Toegang gratis. Kerstconcert. 
Het gemengd koor Sint-Jansbasiliek en 
het gemengd koor van de St.-Laurentius-
kerk te Dongen, o.l.v. Frans Bullens, 
met instrumentale en zangsolisten en 
beide orgels bespeeld door Frans Bullens, 
Ton Stevens, en Jan Willems.

Op alle zaterdagen van 4 juli 
t/m 12 september* om 14.30 uur: 
gratis markt-inloopconcerten met 
lichtvoetige programmering. 
*Alleen 22 augustus niet in de basiliek, 
maar om 15.00 uur in de OLVr Abdij!

www.stichtingludens.nl

Orgelkring 
Midden-Brabant
in samenwerking
met 
Het Cenakel 
Tilburg

Vrijdag (nog onbekend) 20.00 uur  
Tilburg, Sint-Jozef (Heuvelse Kerk)
Festival Oude Brabantse Muziek 
met o.a. de organisten Rob Nederlof 
en Ruud Huijbregts. Zie blz. 18.  
 
Zaterdag 27 juni vanaf 14.00 uur
Deelname € 15,-
Orgelronde Hilvarenbeek-Diessen
Ging in 2019 niet door.
Zie ook het artikel op bladz. 55.
14.00 - Start in Petruskerk, 
            Hilvarenbeek (Vrijthof)
15.30 - Willibrorduskerk, 
            Diessen (Kerksingel)
16.30 - Afsluiting in Orgelmuseum, 
            Hilvarenbeek (De Beerten 17a)
Ad van Sleuwen en Jac Peeters (orgel)

Zaterdag 12 september 
Nationale Orgeldag  
Vrije toegang, open vanaf 13.00 uur 
Tilburg, St. Dionysius (Heikese Kerk)
(Stadhuisstraat)
13.15, 14.15 en 15.15 uur: 
miniconcerten met deskundige uitleg.
16.15 uur slotconcert door
Iskander Zalialdinov (orgel)

Zondag 18 oktober 16.00 uur 
Toegang € 15,-
Verrassende Orgelklanken
Tilburg, Het Cenakel (Kempenbaan)
Johan Hermans (orgel) 
en Fabienne Vénien (cello) 
Informatie & reserveren: www.cenakel.nl  
www.orgelkringmiddenbrabant.nl

Muurschildering 
in Het Cenakel

JBZ kapel
‘s-Hertogenbosch

iedere derde zondag van de maand 
om 15.00 uur in de kapel 
i.s.m. de ‘Stichting Kamermuziek 
’s-Hertogenbosch’ en de 
‘Brabantse Orgelfederatie’.

De orgelconcerten zijn:

17 mei  Jan Verschuren, orgel.

20 september  Simon Stelling, orgel.

15 november Erwin Van Bogaert, orgel 
     en sopraan Danny Van Hoof (België). 

De concerten zijn gratis, maar een vrijwil-
lige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
Na afloop van ieder concert wordt u een 
kop koffie of thee aangeboden.

Kamermuziek- 
en orgelconcerten

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

EVENSONGS

19 September  l  Kampen Boys Choir 
o.l.v. Geke Bruining ~ Mattijs de Vreugd, orgel
 

28 November  l  Martinus Cantorij
o.l.v. Paul Waerts ~ Edwin Hinfelaar, orgel

ORGELCONCERTEN
6 JUNI  l  JAMIE DE GOEI 
20 JUNI  l  REITZE SMITS
4 JULI  l  GERBEN MOURIK 
29 AUGUSTUS  l  COR ARDESCH
12 SEPTEMBER  l  JAMIE DE GOEI
26 SEPTEMBER l  JAAP ZWART JR.

Grote Kerk 
‘s-Hertogenbosch

Sint-Janskathedraal
‘s-Hertogenbosch

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

26 mei 
Jos van der Kooy
Arminiuskerk, Rotterdam

9 juni  
Véronique van den Engh
Sint-Janskathedraal,
‘s-Hertogenbosch

23 juni 
Willem Hörmann
Sint-Cathrienkerk, ‘s-Hertogenbosch

7 juli (20.15 uur)  
Margreeth de Jong 
Nieuwe Kerk, Middelburg

21 juli 
Piet van der Steen
Oud-katholieke kathedraal 
Sint Gertrudis, Utrecht

4 augustus
Eberhard Lauer (D)
Sankt Marien-Dom, Hamburg

18 augustus 
Geerten van de Wetering
Kloosterkerk, Den Haag

1 september 
Berry van Berkum
Nicolaïkerk, Utrecht

Zaterdagmiddagconcerten
Van 6 juni tot 12 september op zaterdag
inloopconcerten van 16.00-16.30 uur.
Toegang vrij. Collecte. 
In juni vier jonge aankomende talenten: 

6 juni 
Marien van de Weg  (1998)

13 juni  
Rianne Korteweg (2000)

20 juni  
Alexander de Bie  (2001)

27 juni  
Rik Melissant (1999)
 
www.orgelconcerten-hendrik-niehoff.nl

Stichting Orgelkring
Waalwijk
Toegang € 10,- voor twee personen,
scholieren t/m 18 jaar en
Vrienden SOW gratis. 
Aanvang 20.15 uur.

Dinsdag 1 september
Witte (Besoyen)kerkje te Waalwijk.  
Eelco Kooiker (orgel) 
Martijn Verbrugh (viola da gamba) 

Dinsdag 6 oktober
St. Jan de Doperkerk te Waalwijk. 
Henk Verhoef (orgel) 
 
Zondag 11 oktober 
14.30 uur, toegang gratis met collecte. 
St. Jan de Doperkerk te Waalwijk.  
Waalwijk Kamerkoor Tourdion  
o.l.v. Rick Muselaars  
Ruud Huijbregts (orgel)  
Eline Welle (mezzo-sopraan)  
Einar Thor Gudmundssohn (bariton)  
Floor Bakker (cello)

Dinsdag 20 april 2021
Kerk a/d Haven te Waalwijk. 
Ben de Rooij (orgel)  
Hannie van Huijgevoort (mezzo-sopraan)

www.orgelkringwaalwijk.nl

Entree van de Sint-Jan de Doperkerk

Zwelwerkjaloeziën van het hoofdorgel

Tussen de ziekenhuisgebouwen staat de kapel 

Front van het Batz-orgel met Koning David

Het alziend oog in het centrum van de koepel

orgelkringprogramma’s
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orgel. Je moet het aansprekend voor 
de mensen maken, niet zomaar iets 
spelen, maar de muziek toelichten, er 
iets over vertellen. Daarbij komt dat 
de mensen om mij heen zeer inspire-
rend zijn om mee samen te werken. 
Toen ik laatst bijvoorbeeld een groot 
werk van Distler speelde, bleek de 
predikant minstens zo goed op de 
hoogte te zijn over de achtergronden 
bij deze componist, als ik zelf. Het is 
een fraai Pels-orgel uit 1968 en wat 
recent gerestaureerd is door Pels en 
Van Leeuwen. Ook ben ik organist van 
het monumentale Strümphler-orgel 
uit 1791 in de Hervormde Kerk van 
Lexmond.”
Je hebt bij je studie economie ook 
een link gelegd naar de muziek. 
Vertel eens.
“In overleg met mijn begeleider tij-
dens de bachelorscriptie, hoogleraar 
Sjak Smulders, ook een enthousiaste 
orgelliefhebber, heb ik een studie 
gedaan naar de link tussen het reizen 
van barokcomponisten en hun latere 

positie. Ik heb op basis van statistie-
ken onderzocht hoe ver men reisde, 
naar welk land en hoe lang, en welke 
positie men daarna kon verkrijgen. 
De resultaten gaven veel aanwijzing om 
aan te nemen dat een reis naar Italië 
voor een musicus beter was voor zijn 
carrière dan een reis naar Frankrijk. 
Sowieso bleek uit de data dat com-
ponisten die ver gereisd hadden een 
veel grotere kans hadden om op een 
prestigieuze post terecht te komen, 
bijvoorbeeld in een universiteitsstad of 
aan een keizerlijk hof. Op dit moment 
rond ik aan de universiteit mijn master 
af, ditmaal met een scriptie over de 
loonkosten bij Nederlandse orkesten”. 
Ligt jouw interesse ook bij het 
muziekonderwijs? 
“Mijn talent ligt niet zo bij de kinderen 
in de educatie. Ik zie mij me meer 
inzetten bij culturele organisaties: 
hoe gaat het met de marketing en de 
financiering van bv. de Nederlandse 
orkesten. Maar het is nog te vroeg om 
me daar specifiek op te focussen.”

Het is ook verrassend hoe jij het 
orgel soms presenteert in combi-
natie met andere instrumenten. 
“Ja, ik houd wel van ook onorthodoxe 
combinaties. Inderdaad kan je op 
mijn YouTube-kanaal bijvoorbeeld 
een aantal transcripties van werken 
van Bach beluisteren die ik speel sa-
men met mede-student Bruno Alonso 
Iglesias op tenorsaxofoon. Hij speelt 
ook alt- en baritonsaxofoon. Dat 
geeft veel extra mogelijkheden voor 
interessant repertoire.”
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NNiels de Klerk 
               “Je moet het aansprekend    voor de mensen maken.”

Al jong zat Niels thuis in Werkendam 
achter het kleine elektronische orgel 
en waarop zijn moeder speelde. Hij 
probeerde uit het boek van Folk Dean 
wat te studeren. Al gauw ging hij op 
les bij Jaco van de Werken en later 
werd hij door Gerben Budding in 
Gorinchem voorbereid op zijn conser-
vatoriumopleiding. “Ik twijfelde in 6 
VWO of ik economie of muziek zou 
gaan studeren en begon uiteindelijk 
met mijn studie economie. 
Na 1 jaar dacht ik dat er toch wel wat 
meer moest zijn dan alleen maar dit 
en besloot naast deze studie ook vol-
tijd orgel te gaan studeren eveneens 
in Tilburg.” Hier studeert hij hoofdvak 
orgel bij Ruud Huijbregts en krijgt 
hij improvisatieles, aanvankelijk van 
Henco de Berg nu van Wouter van der 
Wilt. Ook heeft hij regelmatig les van 
Jelena Bazova en volgt hij bijvak-
ken piano, klavecimbel en directie. 
In 2018 begon hij met de opleiding 
kerkmuziek aan het Codarts Conser-
vatorium te Rotterdam. 
“Het leuke bij muziek is je te verdie-
pen in de tijd dat deze gecomponeerd 
werd. Hoe was het toen gesteld met 
de economie en de cultuur. Dan kan 
je de muziek ook beter plaatsen en 
begrijpen en pas dan kan je zelf die 
muziek gaan ‘maken’, gaan uitvoe-
ren. Waar ik een hekel aan heb is een 
uitvoering die dichtgetimmerd wordt 
volgens de normen van een bepaalde 
musicus. Als iedereen dat zou doen 
worden concerten wel heel erg saai. 
Het doel is muziekmaken, je er eerst 
in verdiepen maar dan je eigen 
uitvoering eraan geven, je mag zelf 
je accenten leggen. Voor mij is het 
daarbij ook boeiend om verschillende 
soorten toetsinstrumenten te kunnen 
bespelen die alle hun eigen karakter 
hebben.”
Vorig jaar werd jij benoemd tot 
hoofdorganist van de Ontmoe-
tingskerk in Sleeuwijk. Hoe bevalt 
die plek? 
“Het is geweldig om daar iedere zon-
dagochtend zo’n 300 mensen op een 
goede manier aan het zingen te krij-
gen en ze daarnaast ook kennis te la-
ten maken met klassieke werken voor 

Niels de Klerk studeert sinds 2016 orgel aan het Fontys 
Conservatorium te Tilburg. Op 10 juni van dit jaar doet 
hij examen in de Grote Kerk te Breda. Niels zal tijdens de 
najaarsexcursie het slotconcert verzorgen op het grote 
Van Dam-orgel in de Grote Kerk te Tholen. Reden om met 
hem in gesprek te gaan.

Zie ook www.nielsdeklerk.com
Niels de Klerk zou op 10 juni zijn 
bachelor-examen orgel spelen in de 
Grote Kerk te Breda. Hiervoor wordt 
een nieuwe datum vastgelegd. Hij 
speelt dan o.a. van Julius Reubke 
Der 94. Psalm en van J.S. Bach de 
Passacaglia in c BWV 582. 
Tijdens onze voorjaarsexcursie 2021 
speelt hij in Tholen om 15.30 uur het 
slotconcert. 
(zie de foto hieronder en pagina 27)
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1997        Geboren te Werkendam
2006 - 2015  Orgelles bij Jaco van de Werken
2015 - 2016   Orgelles bij Gerben Budding
2015 - 2018 Bachelor Economie  Tilburg University
2016 - 2020  Bachelor Orgel Fontys 
  Conservatorium Tilburg
2018 - 2020 Kerkmuziek Codarts Rotterdam
2018 - 2020  Master Economie Tilburg University
Sinds 2019 Hoofdorganist 
  Ontmoetingskerk Sleeuwijk
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Vorig jaar heeft de Brabantse Orgelfederatie de Brabantse 
orgelcultuur als Immaterieel Erfgoed op de Nationale 
Netwerklijst geplaatst. De Brabantse orgelcultuur kent o.a. 
de elementen Orgelbouw (bouw en restauratie), Organist 
(het bespelen van de Brabantse orgels) en Orgelmuziek 
(Brabantse componisten van orgelmuziek). Het orgel staat 
- ook als concertinstrument - onder druk. Dit vindt zijn 
oorzaak in o.a. onbekendheid met het orgel als muziek-
instrument, door ontkerkelijking en door de kosten van 
onderhoud van de orgels.
Op dit moment is een werkgroep binnen het BOF-bestuur 
bezig met het schrijven van een erfgoedzorgplan. Daarmee 
willen wij de Brabantse orgelcultuur beschermen, borgen 
en op de Nationale Inventaris plaatsen. Beschermen of 
borgen wil zeggen dat wij samen een toekomst geven aan 
het Immaterieel Erfgoed, samen een vorm vinden die ook 
toekomstige generaties aanspreekt. Daarbij proberen wij 
de knelpunten weg te nemen die de toekomst van de Bra-
bantse orgelcultuur in de weg staan. De Brabantse Orgel-
federatie neemt op dit terrein het voortouw.
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het schrijven 
van het erfgoedzorgplan. Daarin proberen wij de nadelige 
en positieve elementen van de Brabantse orgelcultuur te 
benoemen en aandacht te vragen op welke wijze de knel-
punten in Brabant op termijn op te lossen zijn.
De werkgroep vanuit het bestuur bestaat uit Wim Goossens 
en Ruud Severijns.
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Brabantse orgelcultuur 
  als Immaterieel Erfgoed 
  op de Nationale Netwerklijst

Zie www.immaterieelerfgoed.nl/nl/page/3167/brabantse-orgelcultuur

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Neder-
land (KIEN) geeft sinds 2012 uitvoering aan de 
implementatie van het UNESCO Verdrag in Neder-
land en stelt zich ten doel om immaterieel erf-
goed te promoten en toegankelijk te maken, om 
de sector te stimuleren en te professionaliseren, 
om de participatie te bevorderen en om de kennis 
erover te vergroten.
Immaterieel Erfgoed zijn Cultuuruitingen (zoals 
ambachten en tradities) die door erfgoedgemeen-
schappen worden beleefd als erfgoed en hen een 
gevoel van identiteit en continuïteit geven. 
Dit Immaterieel Erfgoed wordt steeds opnieuw 
vormgegeven in samenhang met maatschappelijke 
veranderingen en in interactie met de sociale om-
geving en van generatie op generatie doorgegeven.

De primaire taken van KIEN zijn onderverdeeld in 
Erfgoedzorg & Kennisontwikkeling.
Kien zorgt voor de Nationale Inventaris van Im-
materieel Erfgoed Nederland. Deze bevat Imma-
terieel Erfgoed waarvan de erfgoedgemeenschap, 
groep of individu een borgingsplan heeft geschre-
ven om het erfgoed toekomst te geven en door 
te geven aan de volgende generatie. Dat plan is 
getoetst door een onafhankelijke Toetsingscom-
missie. Iedere erfgoedzorg wordt elke twee jaar 
geëvalueerd.
Op dit moment zijn bij KIEN 298 tradities door 
gemeenschappen aangedragen en staan op een 
of meerdere door Kien beheerde  lijsten (te we-
ten: Nationale Inventaris, Netwerk, Register en 
Unesco Wereld Erfgoed).
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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

Flentrop Orgelbouw B.V. 
          Westzijde 57, 1506 EC  Zaandam 
075-6168651 - info@flentrop.nl  -  www.flentrop.nl 

Een nieuw orgel  
in een prachtige 
oude kerk in het 
zuidoosten van 
Noorwegen is het 
jongste Flentrop-
orgel.  
Het telt 2 manualen 
met 15 stemmen en 
vrij pedaal met 2  
registers. 

Najaar 2020 volgt 
een vergelijkbaar 
orgel, voor het con-
servatorium van                                                    foto: Dannevig Foto 
Birmingham 

Wij wensen u mooie concerten en evenementen toe in 2020! 

Voor grote nieuwbouwprojecten en restauraties maar ook 
voor kleinere projecten, huisorgels, kistorgels en onder-
houd zijn wij u graag van dienst.
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EEelco Kooiker
 een bevlogen musicus

Bij de presentatie van ons jaarmagazine Brabants Orgelrijkdom 2016 in 
het Cenakel in Tilburg gaven Eelco Kooiker en Evelien Wolting daar een 
concert, Eelco op het Van Vulpen-orgel, Evelien op blokfluit.
Afgelopen jaar werd Eelco Kooiker benoemd tot hoofdorganist van het 
Flentrop-orgel in de Agnus Deï-kerk in Waalre. Hij volgde hier ons lid 
Leen Nijdam op die om gezondheidsredenen deze functie moest neerleggen. 
Een kort gesprek met Eelco in Waalre.

studeerde in Tilburg af op blokfluit 
en speelt ook barokhobo. Sinds juli 
vorig jaar zijn wij de trotse ouders 
van onze zoon Ruben.
Een aantal jaar geleden maakte ik 
kennis met een pedaalklavecimbel 
en liet ik ook voor mijn klavecimbel 
een pedaal met zelfstandige stem-
men bouwen zodat ik thuis orgellite-
ratuur kon studeren.”

Muziek als beroep?  
Op mijn vraag waarom hij van de 
muziek toch niet zijn beroep heeft 
gemaakt, is zijn antwoord duidelijk: 
“Voor lesgeven ben ik te ongeduldig, 
iets uitleggen is niet mijn sterkste 
kant. Dat geldt ook voor mijn werk 
bij ASML, ik denk graag, ontwikkel, 
maar ben ook weleens in mijn 
verhaal een paar stappen verder 
dan de mensen die ik daarin moet 
meenemen. Voor mij is het techniek 
en muziek erbij. Muziek zorgt ervoor 
dat je niet constant in je hoofd met 
de techniek bezig blijft. En dan is 
het wel muziek met plezier, het en-
thousiasme moet er vanaf spatten. 
Ik geef toe dat het bij mij dan wel 
primair het klavecimbel als toets-
instrument is.”  
 
Ensembles
“Dat geldt ook voor de ensembles, 
zoals Ensemble Joyeux dat ik in 
2009 oprichtte, en het continuo 
ensemble Profondamente dat ik 
samen met Martijn Verbrugh (viola 
da gamba en barokcello) oprichtte. 
We spelen graag Franse barokmu-
ziek en liefst uit oorspronkelijke 
notaties. Bij onze eigen projecten 
en zeker bij lastige werken zoeken 
we soms wel beroepssolisten, vocaal 
of instrumentaal. Leuk is te melden 
dat ASML ieder jaar in het Muziek-

gebouw in Eindhoven ‘ASML on stage’ 
organiseert. Werknemers van ASML 
die muziek maken mogen dan op-
treden. Inmiddels heb ik daarbij 
al driemaal in de Kleine Zaal mijn 
bijdrage mogen leveren.”

Het orgel
Was het orgel van het toneel ver-
dwenen? “Het stond wel op een 
laag pitje. Dat kwam mede door-
dat ik een tijdje ook geen orgel 
ter beschikking had. Totdat ik hier 
in Waalre kwam wonen en Leen 
Nijdam me een keer vroeg hier te 
spelen. En dan trek je toch weer 
orgelmuziek uit de kast en ga je 
studeren. Mijn vader bouwde ook 
een kistorgel voor mij dat ik zo in de 
auto kan meenemen voor ensemble-
spel bij concerten waar een orgel als 
continuo gewenst is.”
Nu wat frequenter op het orgel? 
“Ja, helaas moest Leen Nijdam om 
gezondheidsredenen steeds verder 
een stapje terug doen en werd ik 
hier in de Agnus Deï-kerk benoemd 
tot hoofdorganist. Ik speel hier zo’n 
twee- tot driemaal per maand. Ik 
zoek dan graag werken die passen 
bij de liturgie, liefst in een afwis-
seling waarbij ik de platgetreden 
paden schuw. Uiteraard dwingt het 
beperkte orgel je tot keuzes van 
soorten werk en de uitvoering daar-
van. Maar het is een heerlijk instru-
ment met een mooi klankenpalet en 
een ideaal begeleidingsorgel voor de 
gemeentezang.”

Waalre concerten 
Ook dit jaar zijn er in de Agnus 
Deï-kerk in Waalre weer enkele 
orgelconcerten waaraan zowel Eelco 
als Henk Kooiker meewerken. Zie 
daarvoor www.brabantorgel.nl. in
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Zie ook: www.eelcokooiker.nl

AAl op jonge leeftijd zaten Eelco en 
zijn broer thuis orgel te spelen. Les 
van hun vader - Henk Kooiker - 
waarbij Eelco zich niet bewust is of 
het misschien een ‘verplichting’ was, 
“maar er was absoluut geen druk, 
het ging gewoon vanzelf waarbij ik 
me achteraf niet eens bewust ben 
van het noten leren spelen, het ging 
gewoon.”  Toen ooit een geschon-
ken spinet - een Oost-Duits instru-
ment - in huize Kooiker zijn intrede 
deed, was Eelco’s interesse daarvoor 
gewekt en ging hij daarop spelen. 
“Dan moet je daarvoor ook les ne-
men”. En toen het spinet te beperkt 
bleek, kwam er een klavecimbel in 
huis. “Dan krijg je vanzelf ook weer 
andere muziek te spelen en eigenlijk 
ben ik toen met orgel gestopt.” 
Maar toen Eelco na de HTS in Utrecht 
aan de TU Eindhoven werktuigbouw 
ging studeren, was er op zijn stu-
dentenkamer niet de mogelijkheid 
voor een muziekinstrument. “Ik ben 
orgelles bij Ruud Huijbregts gaan 
nemen en kon dan soms ’s avonds 
in het auditorium van de TU/e op 
het grote Pels-orgel studeren. De 
orgelliteratuur kwam weer tevoor-
schijn.
Naast mijn studie werktuigbouw-
kunde aan de TU/e ben ik ook gaan 
studeren aan het conservatorium 
in Tilburg. Mijn hoofdvak volgde ik 
bij Remy Syrier, docent klavecim-
bel. Het is dan prima om van Remy 
les te krijgen, iemand die je op de 
feiten drukt en iemand die je je on-
hebbelijkheden afleert.
Toen ik jaren later een keer voor 
een repetitie weer in het conser-
vatorium kwam, leerde ik Evelien 
kennen, die daar toen studeerde. 
Dat leidde uiteindelijk tot een niet 
alleen muzikale verbintenis. Evelien 
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Conrat Ruprecht 
  orgelschildje roept vragen op

aangehangen pedaal, twee blaasbalgen, is vier voet in 
‘t front. Prestant 4’, Holpyp 8’, Fluit 4’, Prestant D 8’, 
Octaaf 2’, Quint 3’, Viol di Gamba D 8’, Flageolet 1’ en 
Trompet 8’. Tremulant, Ventil.
Uit andere publicaties blijkt dat hier met ‘Randrop’ 
Ruprecht bedoeld wordt. 

Orgelmakers Van Nistelrooij/Kuijte in Oss
In 1871 moest dit ‘Ruprecht’-orgel plaatsmaken voor 
het Vollebregt-orgel uit de Kruisherenkapel te Sint 
Agatha. Dat werd vervangen door een nieuw orgel van 
de Osse orgelmaker Leonardus Aloysius van Nistelrooij. 
Voor het Vollebrecht-orgel in Uden geplaatst werd, had 
Van Nistelrooij het met een tweede klavier uitgebreid. 
Over het lot van Udens oude ‘Ruprecht’-orgel is helaas 
niets bekend. Wout: ”Het zou dus zomaar kunnen dat 
het houten ‘schildje’ toen via L.A. van Nistelrooij in de 
nalatenschap van deze Osse orgelmakerij terecht is 
gekomen en later via zijn opvolgers Paulus en Adrianus 
Kuijte in de collectie van het Jan Cunen Centrum. Want 
na het overlijden van Oss’ oud-gemeentesecretaris 
Albert J.H. Kuijte vertrouwde diens zus Marie A.H. 
Kuijte de huisbibliotheek aan het Jan Cunen Centrum 
toe. Een deel van deze collectie (de notitieboekjes met 
19de eeuwse orgelaantekeningen) bevond zich in het 
pand Hooghuisstraat 9, waar de Osse orgelmakers 

Van Nistelrooy en Kuijte van begin 19de eeuw tot de 
vestiging van ijzerhandel Kuijte actief was. Dit zou een 
aanwijzing kunnen zijn dat Conrad I Ruprecht het or-
gel in het kruisherenklooster van Uden gemaakt heeft, 
zoals Broekhuyzen voorzichtig suggereerde.” 

Twijfels
Er zijn echter flink wat twijfels. Om te beginnen: de 
geboortedatum van Conrad I of senior is niet bekend.
Als hij het was die in 1623 dat bordje op een orgel 
aanbracht moet hij vóör 1605 geboren zijn om dan 
dus minstens 18 jaar te zijn. Wat we weten is dat hij 
in 1634 trouwde en uit dit huwelijk kinderen kreeg 
in de jaren daarna. Dan trouwde hij wat laat voor de 
tijd, of het was wellicht zijn tweede huwelijk... En het 
eerste orgel waarvan we zeker zijn dat het van hem is 
bouwde hij in 1656 in de Minorietenkerk te Duisburg, 
veel later dus dan 1623...
Een andere optie is dat de vader van deze Conrad I 
(tevens vader van diens veronderstelde oudere broer 
Hubertus/Hieronymus) al een orgelmaker geweest  
zou kunnen zijn. Dat lijkt logisch als beide zoons 
orgelmaker waren, maar we weten niets van deze 
voorouder…Die zou dus (ook) Conrat geheten kunnen 
hebben, maar dan met een ‘t’ en die zou dan in 1623 
een orgel gebouwd kunnen hebben, waarschijnlijk in 

het Kruisherenklooster van Uden. Dat weer vanwege de 
manier waarop het schildje bij het Museum Jan Cunen 
terecht is gekomen. Of wie weet was er een broer van 
vader van Conrad I, de oom dus van beide neven…. 
Zolang we niet meer weten over de eerste Ruprechts 
zullen we langs deze weg niet meer te weten komen. En 
zoeken in de stambomen wordt bemoeilijkt omdat de 
naam in die tijd op meerdere manieren gespeld werd en 
ook in de tijd veranderde: zoals Ruprecht,  Rupprecht, 
Roprecht, Robrecht, Roebracht, Roebrecht, Roeprecht, 
Roprecht, Roubrecht...

Het schildje
Tja, dat schildje dat in het archief van het Museum Jan 
Cunen wordt bewaard, is dus toch wel bijzonder omdat 
het met de datering 1623 uit de tijd stamt van vóór wat 
we van de orgelmakers Ruprecht weten. Maar het is een 
eigenaardig ding. De vorm is wat onregelmatig en de 
grafische kwaliteit van de belettering is van een matig 
niveau, zie de manier waarop de tekst over het oppervlak 
is verdeeld en afgekort. Niet de kwaliteit van een meester 
orgelmaker dus, eerder het werkstuk van een schrijnmakers-
leerling. Ook de merkwaardige aanduiding 1600 23 
kennen we niet van andere historische tijdsaanduidingen. 
Kortom, er blijven nog wat vraagtekens in de lucht bij 
deze wonderlijke vondst in Museum Jan Cunen te Oss.

Een Ruprecht-orgel 
in Utrecht
Tussen 1704 en 1715 bouwde Conrad 
Ruprecht II, (1672-1721, de kleinzoon 
van Conrad I) niet gehinderd door 
Staatse bemoeienis vanuit het vrij-
heerlijke Boxmeer een orgel voor het 
Minderbroedersklooster in Roermond. 
Dit orgel verhuisde in 1822 naar de 
Munsterkerk in die stad en stond 
vanaf 1891 in de Oosterkerk aan de 
Maliebaan in Utrecht. Bij de sloop 
van die kerk werd het instrument in 
1985 verplaatst naar de Tuindorpkerk 
in Utrecht. De ombouw is door Ernst 
Leeflang aangepast vanwege de be-
perkte ruimte in die kerk. Daardoor is 
het instrument teruggebracht naar de 
omvang die het in 1822 in Roermond 
had. Dit enige overgebleven en nog 
werkende orgel van Ruprecht II is een 
rijksmonument. 
Het heeft 28 registers, verdeeld over 
hoofdwerk (14), borstwerk (10) en vrij 
pedaal (4). Dit pedaal is in 2000 aan-
gebracht bij een algehele restauratie 
door Verschueren Orgelbouw. 
 
                  Foto Antoine.01, Wikipedia

Bij het onderhouden van het archief van het Museum Jan Cunen in Oss kwam 
collectiebeheerder Laurens van Dam een houten schildje tegen waarvan het 
museum weinig wist. Het draagt de tekst ‘Conrat Ruprecht orgelmaker me fecit 
(‘maakte mij in’) 1600 23’ Dergelijke bordjes werden wel op orgels gemonteerd 
om de maker en het bouwjaar aan te duiden. Zijn vraag of de BOF iets meer kon 
vertellen, resulteerde in een interessante zoektocht. 

BBij de zoektocht keek Wout van Kuilenburg, kenner 
van de orgelbouwgeschiedenis in het oosten van Brabant 
en de grensstreek met Duitsland, er als eerste naar. 
Zijn reactie: “Wat een prachtige vondst. Ik kende dat 
schildje niet.” Dan schetst hij in het kort de geschie-
denis van de orgelbouwers Ruprecht voor zover nu 
bekend. “Ze kwamen vanuit Anholt via Boxmeer in Ne-
derland terecht. Met name waren stamvader Conrad I, 
diens zoon Johannes (*Anholt 12-5-1644) en kleinzoon 
Conrad II (*Anholt 1672 – Roermond 1721) hier actief. 
Vermoedelijk was Johannes in Nijmegen woonachtig, 
omdat daar diverse kinderen van hem en zijn vrouw 
Elisabeth van Reijn worden geboren. De achternaam 
wordt op een gegeven moment vernederlandst in 
Roeprecht, en Conrad werd Koenraad.”

Kruisherenkapel Uden
Wout vermoedt een link met Uden. Tot 1871 stond er 
in de kapel van de Kruisheren te Uden een ‘oud orgel’ 
uit de zeventiende eeuw (wat kan wijzen op 1623) 
waarvan vermoed wordt dat het gebouwd was door 
Conrad Ruprecht. G.H. Broekhuyzen noteerde namelijk 
in 1855:
Het orgel in het Klooster der Kruis Heeren aldaar 
(Uden) is gemaakt door Conrad Randrop in het midden 
der 17de Eeuw. Heeft 9 stemmen, Een handclavier, 

Ovaal houten schildje
met tekst in reliëf, 
18 x 27 cm,
archief Museum Jan Cunen.
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ZZomerse orgelronde  
 in Hilvarenbeek en Diessen
  zaterdagmiddag 27 juni

Liefhebbers van orgels en orgelmuziek krijgen dit jaar 
een herkansing om mee te doen met de orgelronde 
die vorig jaar moest worden geannuleerd. De Orgelkring 
Midden-Brabant organiseert deze tocht op zaterdag 27 
juni langs verschillende orgels, waaronder twee Van 
Hirtum-orgels, in Hilvarenbeek en Diessen. De start is 
om 14.00 uur in Hilvarenbeek met de bespeling van de 
orgels in de Petruskerk (Vrijthof). 
Aansluitend begeven de deelnemers zich op eigen 
gelegenheid per fiets of auto naar de Willibrorduskerk 
(Kerksingel) in Diessen, waar de orgelbespeling om 
15.30 uur begint. De orgels in beide kerken worden 
gevarieerd bespeeld: solistisch, in tweespraak en als 
begeleidingsinstrument. Het programma is toegesneden 
op een breed publiek en wordt mondeling toegelicht. 
Het publiek kan daarbij niet alleen genieten van het 
gangbare orgelrepertoire, maar de organisten Ad van 
Sleuwen en Jac Peeters maken ook uitstapjes naar wat 
lichtere genres. De hierop volgende terugtocht naar 
Hilvarenbeek eindigt daar in het Orgelmuseum. Men kan 
hier onder de vrolijke klanken van de daar aanwezige 
dans- en straatorgels en het genot van een   
drankje nog wat napraten. 

Kaarten voor dit middagvullende evenement 
à € 15 per persoon zijn vanaf 13.30 uur 
verkrijgbaar bij de ingang 
van de Petruskerk. 

54

CWeer orgelconcerten
  in de Bossche Sint-Cathrienkerk 
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Willem Hörmann was in 2015 
zeventien jaar organist van de Sint-
Cathrienkerk in ’s-Hertogenbosch. Hij 
had zijn hart verpand aan het schitte-
rende historische Vollebregt-orgel uit 
1851, het grootste en belangrijkste 
werk dat vader en zoon Vollebregt 
bouwden. Het was na de uitgebreide 
herstelbeurt in 2008 weer zo goed 
als nieuw. Tot 2015 werd in elke 
meimaand een serie orgelconcerten 
gepresenteerd. Maar vanaf 2015 
vonden er geen vieringen meer 
plaats en werd de kerk gesloten. Wij 
schreven hierover in ons magazine 
van 2015 en omdat de toekomst van 
het markante gebouw onzeker was 
pleitten wij  er toen voor om het te 
bestemmen als een cultureel muziek-
centrum waar waardevolle orgels die 
overtollig worden een goede plek 
konden krijgen.

Positieve ontwikkeling
De situatie in de Sint-Cathrien ont-
wikkelde zich echter anders. 
Willem: “In de jaren dat de kerk dicht 
was bleef ik het orgel bespelen en 
de toestand ervan goed in de gaten 
houden: een orgel in een leegstaand 
gebouw is kwetsbaar. Er was een 
dure reparatie aan een van de balgen 
nodig en ik was positief verrast door 
het feit dat het kerkbestuur deze 
reparatie toch liet uitvoeren; men was 
zich bewust van de onderhoudsplicht.”
Men had aanvankelijk het plan om 
het leegstaande gebouw als tijdelijk 
podium in te richten ter vervanging 
van het plaatselijke theatergebouw 
dat plat moest voor nieuwbouw.
Toen die afbraak niet doorging, en 
er in 2019 nieuwe kerkbestuurders 
werden aangesteld, werden er weer 
diensten gehouden en kon Orgelkring 
Sint-Cathrien er weer concerten 
organiseren. Willem: “En was ik ver-
lost van de alom aan mij uit terechte 
belangstelling gestelde vraag: hoe is 
het met het Vollebregt-orgel van de 
Sint-Cathrien... Nou, kerk én orgel 
zijn weer in gebruik!
Het eerste concert in de mei-serie (1) 
speelde ik zelf en ik begon met 
‘Apparition de l’église éternelle’. 
Hopelijk staat deze ‘verschijning’ 
symbool voor een lange, ononderbro-
ken aanwezigheid van het Vollebregt-
orgel en voor soortgelijke gebeurte-
nissen op andere plaatsen!”

Voor meer over de historie van het 
orgel zie: www.willem-hormann.nl
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Manuaal I 
Bourdon  8 vt 
Prestant  4 vt
Sesquialter  2 st 
Mixtuur  2 st

Manuaal II: 
Bourdon  8 vt
Roerfluit  4 vt
Gemshoorn  2 vt

Pedaal: 
Subbas  16 vt

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

Dispositie

Het hoofdorgel van de Sint-Joriskerk te Eindhoven 
zweeg al bijna 15 jaar. Het orgel werd in 1931 
door de Gebr. Vermeulen te Weert gebouwd 
waarbij zij de oude kassen van het Franssen-
orgel uit 1913 en enig oud pijpwerk gebruikten. 
Deze kassen waren vervaardigd in het atelier 
van Custers te Stratum. Bij het herstel van het 
orgel door Vermeulen in 1955 werden enkele re-
gisters gewijzigd. 
Met zijn 52 sprekende stemmen is dit het groot-
ste pneumatische orgel in Nederland.

VVermeulen-orgel 
 Sint-Joriskerk Eindhoven 
  gaat weer klinkenVVerschueren-orgel 

 kreeg zijn vierde standplaats

Maarschalkerweerd-koororgel
Tot het Vermeulen-orgel weer gaat klinken wordt alleen 
gebruik gemaakt van het Maarschalkerweerd-koororgel. 
Dit orgel uit 1898, gebouwd voor het Sint-Josephzieken-
huis te Deventer, is na restauratie door Verschueren in 
1966 in de Heilig Hartkerk in Eindhoven geplaatst. Dit 
koororgel werd na de sluiting van laatstgenoemde kerk 
in 2013 door Nico van Duren gerestaureerd en in de Sint-
Joriskerk geplaatst.
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Herstel door Nico van Duren
Dankzij een belangrijke gift van een parochiaan aan 
het orgelfonds is deze restauratie nu mogelijk zodat 
het orgel weer in goede staat komt. Nico van Duren 
kreeg hiertoe de opdracht. Inmiddels heeft hij de 
meer dan 5.300 (!) membraanzakjes vervangen en 
de balgen opnieuw beleerd. Er wordt nog gewerkt aan 
het herstel van het pneumatiek-leidingwerk, aan de 
revisie van de speeltafel en een algehele schoonmaak. 
In de loop van dit jaar moet het grote Vermeulen-
orgel weer klinken. 

In de Kerk van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand 
te Wernhout (gemeente Zundert) kreeg een Verschueren-
orgel zijn inmiddels vierde standplaats. 
Het orgel werd in 1978 gebouwd voor het klooster van de 
zusters Franciscanessen van de Heilige Elisabeth in Breda. 
Toen dit klooster gesloten werd, werd het in 2003 geschonken 
aan de Paters Capucijnen voor hun kloosterkapel, de Sint-
Fideliskerk te Breda. Ook dit klooster sloot tien jaar later 
haar deuren. Het orgel werd geschonken aan het Moederhuis 
van de Zusters Franciscanessen van Sint Anna in Ouden-

Defecten
Al frequent waren in de negentiger jaren kapotte mem-
branen van het pneumatische systeem vervangen. 
Daar dit proces van lekkende membranen verergerde 
en ook ‘loodpest’ de aansluitingen van de pneumati-
sche leidingen in het eikenhout aantastte, werd het 
orgel onbespeelbaar. Ook was er ernstige lekkage aan 
de balgen door vergaan leer.
 

bosch, de derde kloosterlocatie. Het 
werd door Nico van Duren hier in 
de kapel geplaatst en gereviseerd. 
Toen de zusters in Oudenbosch klei-
ner gingen wonen en in de nieuwe 
kapel onvoldoende ruimte hadden 
voor dit orgel, schonken zij het aan 
de parochie De Heilige Drie Eenheid 
te Klein Zundert voor de kerk te 
Wernhout. Hier stond een elektro-
pneumatisch orgel dat ernstige ge-
breken vertoonde. Nico van Duren 
verplaatste het Verschueren-orgel 
in maart dit jaar naar Wernhout. Na 
drie kloosterkapellen nu een vierde 
standplaats in een kerk.

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!

Mobiel: 06 51228817
E-mail: kerkorgelonderhoud@gmail.com
Website: www.kerkorgelonderhoud.nl Sm
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V
Martin Butter 
 restaureerde 
  A. Vool-
  kabinetorgel

Orgelmaker Martin Butter 
restaureerde recent voor 
een particulier in Melis-
sant een kabinetorgel van 
A. Vool (een neef van de 
meer bekende J.J. Vool) 
uit circa 1815. Van deze 
Vool is dit het enig bekende 
kabinetorgel. Naast pijp- en lade-
restauratie werd ook de getreden wind-
voorziening gereconstrueerd. Het kabinetorgel telt 3½ stem.   
Sinds vorig jaar is Martin Butter nauw gaan samenwerken 
met Sander Booy. Butter was gedurende 23 jaar werkzaam 
bij de orgelmaker Henk van Eeken. In 2015 vestigde hij zich 
als zelfstandig orgelmaker en nam o.a. het kerkorgelonder-
houd over van de onlangs overleden Rinze Witteveen. In sa-
menwerking met Sander Booy voerde hij groot onderhoud 
en een herintonatie uit aan het orgel in de Sionskerk in Zeist 
en aan het orgel in de Hervormde Kerk te Terborg. Dit jaar 
zullen zij groot onderhoud uitvoeren aan het Witte-orgel en 
het kabinetorgel in de Oude Kerk te Voorburg.



DSmits-orgel 
 in Den Dungen  
  krijgt ‘restauratiebeurt’

In de Heilige Jacobus de Meerderekerk te Den Dun-
gen staat inmiddels een derde Smits-orgel. Dit orgel 
werd in 1867 gebouwd voor de kapel van het Groot-
Seminarie Haerendaal te Haaren. Na restauratie en 
reconstructie door Gebroeders Vermeulen te Weert 
werd het orgel hier in de Heilige Jacobus de Meer-
derekerk geplaatst en in 1986 in gebruik genomen. 
Daar het frontpijpwerk scheefgezakt was, wordt dit 
door Pels & Van Leeuwen Orgelmakers te Rosmalen 
dit jaar gerestaureerd. Bij nader onderzoek bij het 
uitnemen van dit pijpwerk bleek de bovenkas ernstig 
verzakt door een te geringe constructie ter hoogte 
van de krans. Momenteel doet men onderzoek hoe dit 
te herstellen en te verbeteren. Een werkgroep is na-
mens het parochiebestuur bezig met fondsenwerving 
en hoopt dit najaar het restauratieproject te kunnen 
afronden. Als adviseur is Rogér van Dijk namens de 
K.K.O.R. betrokken.

SOrgel Hervormde Kerk
 Sint-Michielsgestel   
  kreeg groot onderhoud

Begin 1979 werd in de historische Hervormde Kerk 
van Sint-Michielsgestel een door Jan Hoogenes ge-
bouwd orgel in gebruik genomen. Als adviseur was 
Jan Bonefaas betrokken.
Na ruim 40 jaar was groot onderhoud noodzakelijk. 
Ook leefde de wens tot verbetering van de klank. Pels 
& Van Leeuwen Orgelbouw, die dit orgel al jaren in 
onderhoud heeft, voerde dit voorjaar de werkzaam-
heden uit. Gert Jan Westerhof adviseerde hierbij.
De windvoorziening is gewijzigd. Voorheen hadden 
de windlades van positief en manuaal beweegbare 
ladebodems. Deze hebben nu een vaste bodem en 
de magazijnbalg geeft het gehele orgel een winddruk 
van 72 mm waterkolom.
Al het pijpwerk is uit het orgel genomen. De Krom-
hoorn van het positief is in de werkplaats van orgel-
bouwer Pels & Van Leeuwen schoongemaakt en na-
gezien op correcte aanspraak. Ook de Mixtuur is naar 
de werkplaats gegaan om de samenstelling aan de 
diskant te wijzigen met verlaging van enkele koren. 
De algehele intonatie is verbeterd. Door al deze aan-
passingen is de klank veel voller en warmer geworden.
In de achterpanelen van het positief zijn gleuven ge-
freesd waardoor de klankuitstraling van het positief 
aanzienlijk verbeterd is.
Begin maart werd het gerenoveerde orgel weer in de 
kerkdienst gebruikt. In de loop van 2020 wordt een 
feestelijk heringebruiknameconcert georganiseerd.

5958
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Later dit jaar zal er een feestelijke presenta-
tie zijn om het gerestaureerde instrument te 
laten zien en horen. Ook zullen dan enkele 
interessante historische en technische bij-
zonderheden worden gepresenteerd.
Als u hiervan op de hoogte gehouden wilt 
worden kunt u zich vrijblijvend aanmelden 
voor de mailberichten via: 
orgelkring.jacobuszeemans@gmail.com.

Jacobus Zeemans-orgel 
  in Trouwkerkje te Leur  
    krijgt restauratiebeurt.

Het Trouwkerkje in Etten-Leur beschikt, 
evenals de Van Goghkerk daar (voorheen de 
Raadzaal), over een orgel van orgelmaker 
Jacobus Zeemans. Dit orgel werd door Zee-
mans gebouwd in opdracht van het dorps- en 
kerkbestuur van Leur en in 1717 opgeleverd. 
Dit orgel is historisch gezien een zeer bijzon-
der instrument! Er zijn meer orgels uit de 
periode rond 1700 maar vaak is daar in de 
loop van de eeuwen flink aan verbouwd en 
gesleuteld. Er zijn ook aan dit orgel wel aan-
passingen geweest maar het meeste pijp-
werk is origineel van Jacobus Zeemans. Ook 
de fraaie orgelkast is op enige kleine details 
na nog geheel in originele staat. In Leur be-
schikt men dus over een historisch instru-
ment in goede staat en meer dan 300 jaar 
oud. In 1972 vond er door Flentrop een res-
tauratie plaats naar de toestand van 1717.
De huidige restauratie werd opgedragen aan 
orgelmaker Henk van Eeken. Het betrof niet 
alleen het opknappen en weer verfraaien 
van de frontpijpen van het orgel maar ook 
het reinigen van de gehele orgelkast en het 
opnieuw in de was zetten hiervan. 
Het frontpijpwerk is uit het orgel genomen 
en naar de orgelmakerij in Herwijnen ge-
bracht. De pijpen werden met tinfolie be-
kleed in de maatvoering en de technische 
procedure zoals Zeemans die gebruikte. Ook 
werd duidelijk hoe de zes grootste frontpij-
pen er ooit moeten hebben uitgezien. Deze 
pijpen zijn nu met 23,75 karaats bladgoud-
folie bedekt. 
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CBijzonder 
Italiaans orgel 
voor 
Castello Consort

Het Castello Consort, 
een ensemble met een 
passie voor muziek 
uit de renaissance en 
vroegbarokke periodes, 
heeft in 2017 besloten 
tot de aanschaf van een 
nieuw volwaar-

Ripieno
Principale 8 vt
Ottava 4 vt
Decimaquinta 2 vt
Decimanona 11/3 vt
Vigesimaseconda 1 vt
Concerto
Voce Umana D 8 vt
Regali 8 vt
Zampogna

Klavieromvang: 
CDEFGA-c3 (kort octaaf)
Subsemitona voor As en Dis
Aangehangen pedaal,
omvang: CDEFGA-c

Dispositie Alle tertsen zijn namelijk rein/
zuiver. Om de beperkingen voor 
het aantal toonsoorten op te hef-
fen  zijn er zogenaamde subsemi-
tona toegevoegd, een aantal extra 
‘zwarte toetsen’, waarmee in alle 
gebruikelijke toonsoorten te spe-
len zal zijn. Zulke subsemitona 
werden veel op vroege Italiaanse 
orgels gebruikt, maar ook Buxte-
hude en andere Noord-Europese 
componisten hadden een dergelijk 
klavier tot hun beschikking.
Het orgel zal in mei dit jaar wor-
den opgeleverd.

dig ‘historisch’ (kerk)orgel dat eenvoudig te verplaatsen is. 
Gecombineerd met de middentoonstemming en de hand-
bediende balgen biedt dit orgel het ensemble een uniek 
kleurenpalet met vele extra mogelijkheden tot expressie. 
Orgelmakerij Reil bouwt dit zeven stemmen tellende orgel. 
Schildersbedrijf De Jongh tekent voor de kleurrijke afwer-
king van het orgel met zijn luiken. 
Het is ontworpen naar historische voorbeelden in Italië. 
Het orgel zal metalen pijpen krijgen zoals standaard was 
in vrijwel alle historische orgels. Orgels met houten pijpen 
(organi di legno) bestonden wel, maar waren vooral be-
doeld voor uitvoeringen van opera’s in theaters. In kerken 
werden ze zelden gebruikt, omdat ze te zacht klinken om 
een groot ensemble te kunnen ondersteunen. Onmisbaar 
zijn de ripieno-stemmen, de hoger klinkende registers, om 
ook grotere ensembles te kunnen ondersteunen. Naast het 
ripieno treffen we o.a. de Voce Umana die iets lager is ge-
stemd voor de gewenste zweving, vereist voor de uitvoe-
ring van o.a. de Mariavespers van Monteverdi. Ook heeft 
het orgel het tongwerk Regali dat zich uitermate leent voor 
een ‘militair’ geluid, vergelijkbaar met een trompettencon-
sort. De Zampogna geeft een ondersteunende bastoon. 
Gekozen is voor een stemming van a1 = 466 Hz, ¼ komma 
middentoon, voor een optimale samenklank met andere 
barokinstrumenten. Daarnaast zorgt de middentoonstem-
ming ervoor dat harmoniën buitengewoon zuiver klinken. 

DRestauratie
 Duyschot-orgel
  Westerkerk

Orgelmaker Sicco Steendam bouwt 
momenteel een nieuw orgel voor 
de Hersteld Hervormde Gemeente 
te Andelst-Zetten. Het orgel is ge-
inspireerd op het werk van Witte. 
Steendam gebruikt daarbij ook 
materiaal van voormalige orgels 
van Witte. Het front zal geënt zijn 
op de orgels van Flaes en Scheuer. 
Voor de hoofdwerkkas maakt hij 
gebruik van de historische kas van 
het voormalige orgel van de Her-
steld Apostolische Zendingskerk 
in Amersfoort. De onderkas en de 
mechanieken worden nieuw ge-
maakt door Steendam. Op een 
unieke wijze wordt hierbij histo-
risch materiaal passend gebruikt 
voor een nieuw orgel.

ANieuw orgel 
 voor Andelst

In 1686 bouwde Duyschot het grote 
orgel in de Amsterdamse Westerkerk. 
In 1727 werd door Christian Vater 
een bovenwerk toegevoegd. Flentrop 
reconstrueerde in 1992 de situatie 
van 1727. Onlangs was groot on-
derhoud noodzakelijk. Dit werd uitbe-
steed aan Flentrop Orgelbouw onder 
advies van Henk Kooiker.
Al het pijpwerk werd van de lades 
genomen en schoongemaakt. Waar 
nodig werden van enkele kleinere  
frontpijpen de wat gezakte kernen 
gericht. Op de stevels en koppen van 
de Vox Humana van het bovenwerk 
werd nieuwe dodekop aangebracht. 
De onderzijden van de windladen 
werden opnieuw beleerd en de klavi-
atuur van zowel manualen als pedaal 
werd hersteld waarbij overtollige 
speling van de toetsen werd weg-
genomen. Bij de balgen werden de 
zwikkels die nog niet eerder waren 
gerestaureerd van nieuw rundleer 
voorzien. Ook de vouwen van de bal-
gen werden hersteld. Uiteraard werd 
het binnenwerk en de kas geheel 
gereinigd. Voor deze grote operatie 
was het nodig dat het orgel geheel in 
de steigers werd geplaatst, daar er 
achter de hoofdwerkkas on-
voldoende ruimte was om deze 
werkzaamheden uit te voeren. Bij de 
generale stemming zijn waar nodig 
onregelmatigheden in de intonatie 
weggewerkt.
Begin april was het werk voltooid.
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 Clerinx-orgel 
  in Nederweert

Van Rossum Orgelbouw voltooit in juni de restauratie 
en reconstructie van het orgel in de Sint-Lambertus-
kerk in Nederweert. Dit orgel werd in 1849/51 ge-
bouwd door de Belgische orgelmaker Arnold Clerinx.
In 1944 ging het pijpwerk van rugpositief en pedaal 
vrijwel geheel verloren, evenals een groot deel van de 
kas van het rugpositief. In 1956 werd het orgel door 
Gebr. Vermeulen (Weert) gerestaureerd. De wind-
voorziening, claviatuur (balansklavieren) en toets-
mechaniek werden nieuw aangelegd. Rugpositief en 
pedaal kregen een eigentijdse dispositie; het hoofd-
werk twee nieuwe tongwerken. Het pedaal werd in 
de nis achter het orgel opgesteld, terwijl de hoofdkas 
zelf 80 cm naar achteren werd verplaatst. Voor de 
verloren gegane frontpijpen in de tussenvelden van 
het rugpositief werden originele binnenpijpen gebruikt. 
Sindsdien was het labiumverloop horizontaal.
De huidige restauratie wordt uitgevoerd door Van 
Rossum Orgelbouw onder advies van Rogér van Dijk. 
Een nieuwe claviatuur met staartklavieren en de ge-
hele speelmechaniek werd gereconstrueerd naar fac-
tuur van Clerinx. De hoofdwerkkas is teruggeplaatst, 
zodat het pedaal weer direct achter het hoofdwerk 
kon worden opgesteld. De gereconstrueerde balgen-
stoel met vier spaanbalgen en trapinstallatie is in de 
nis geplaatst. Voor de reconstructie van de disposi-
tie kon Clerinx-pijpwerk van elders worden ingezet. 
Alleen de tongwerken van rugpositief en pedaal zijn 
nieuw, evenals de Violoncelle 8. Deze registers zijn 
gemaakt in de factuur van Clerinx. De Clairon 4 uit 
1956 bleef gehandhaafd. De foto toont het orgel in 
april tijdens de opbouw op de tribune in de kerk.

MMonteverdi-orgel 
 gebouwd door Klop 

In opdracht van het Nationaal Muziekinstrumenten 
Fonds bouwde de orgel- en klavecimbelmaker Klop 
te Garderen een transportabel Italiaans orgel. Krijn 
Koetsveld kwam tijdens het opnemen van al Monte-
verdi’s madrigalen met ensemble Le Nuove Musiche 
op het idee een orgel te laten bouwen met houten 
pijpen. Monteverdi schreef daar ooit over: een orgel 
met die prachtige kenmerkende liefelijke klank dat 
zo mooi samensmelt met stemmen en instrumenten. 
Koetsveld benaderde hiervoor het Nationaal Muziek-
instrumenten Fonds dat het project omarmde. Na 
een intensief en zorgvuldig traject onder advies van 
Pieter van Dijk is het orgel dit voorjaar na ander-
half jaar voltooid. Het is gebouwd met open cipres-
senhouten pijpen, een ontwerp naar voorbeelden 
van instrumenten en decoraties uit Venetië in de 
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Principale  8 vt
Ottava  4 vt 
Quintadecima  2 vt
Flauto in Ottava  4 vt 
Fiffaro*  8 vt
* = discant, 
zwevend gestemd

Dispositie
vroege 17de eeuw. Het orgel 
heeft twee handbediende bal-
gen, maar ook de optie om 
met windmotor bespeeld te 
worden. Het is gestemd op 
a = 465 Hz, maar kan door 
middel van transpositie ook 
ingesteld worden op 415 en 
440 Hz.

B MOp 25 januari dit jaar werd in de Augustijnenkerk in Dor-
drecht het orgel weer in gebruik genomen na een restaura-
tie door Elbertse Orgelmakers. In 1899 werd dit orgel door 
de Utrechtse orgelmaker Maarschalkerweerd & Zoon ge-
bouwd. Het is bijzonder dat J.J. Elbertse, de grootvader van 
Hans Elbertse, destijds als medewerker van Maarschalker-
weerd aan de bouw van dit orgel heeft meegewerkt. Nu 
mocht de kleinzoon met zijn team werken in de sporen van 
hem. J.J. Elbertse richtte in 1917 zijn eigen orgelmakerij op 
welke nu dus inmiddels meer dan een eeuw bestaat. 
Het orgel in Dordrecht was destijds een geschenk van de 
heer Jan Jacob Stronck. Het oude oxaal met snijwerk van 
het vroegere Hess-orgel bleef gehandhaafd, terwijl ook het 
oude wapen op het nieuwe orgel werd geplaatst.
Begin tachtiger jaren werd door Vermeulen uit Alkmaar 
een technische restauratie uitgevoerd onder advies van 
Arie J. Keijzer. Flentrop voerde in 1996 groot onderhoud 
uit en restaureerde in 2003 o.a. de windvoorziening. Bij 
de huidige restauratie/groot onderhoud werd o.a. wind-
lekkage en doorspraak in de windladen verholpen. Ook 
werden alle membraanlatten voorzien van nieuwe lederen 
membranen. Aangetast pijpwerk, waaronder de koppen 
van de Trompet 8 vt, werd hersteld en waar nodig deels 
vernieuwd. De verzakte centraaltoren werd gestabiliseerd. 
Alle werkzaamheden werden uitgevoerd door Elbertse 
Orgelmakers te Soest onder advies van Jos Laus. Bij de 
ingebruikname werd het orgel bespeeld door Jos Laus en 
de vaste organist André Keijzer.

Restauratie 
 Maarschalkerweerd-orgel in   
  Augustijnenkerk te Dordrecht

Bätz-orgel in Woerden 
 weer in gebruik genomen

Medio vorig jaar werd het door Gebr. Van Vulpen te 
Utrecht gerestaureerde Bätz-orgel van de Petrus-
kerk te Woerden weer in gebruik genomen. Het in-
strument is in 1768 gebouwd door Johann Heinrich 
Hartmann Bätz. In de afgelopen eeuwen is er door 
diverse orgelmakers aan gewerkt en werden vele 
wijzigingen doorgevoerd.
In 1969 herstelde Van Vulpen onder advies van Lambert
Erné, na diens overlijden opgevolgd door Hans Erné 
en Maarten Albert Vente, het orgel in de oorspronke-
lijke staat. Onder andere werd het in 1911 door de 
Woerdense firma Mart Vermeulen toegevoegde derde 
manuaal (zwelwerk) toen verwijderd. Nu, zo’n vijftig 
jaar later, was het orgel weer toe aan restauratie van 
bepaalde onderdelen. Zo herstelde Gebr. Van Vulpen 
nu onder meer de balgen, inclusief de oude getreden 
windvoorziening. Ook de windladen werden hersteld. 
Daarnaast werd de toonhoogte verlaagd naar de oor-
spronkelijke stemhoogte. Alle pijpen zijn daarvoor 
uit het orgel gehaald en stuk voor stuk verlengd. De 
frontpijpen zijn verstevigd omdat deze door afschra-
pen en polijsten in het verleden te dunne wanden 
gekregen hadden. Aan de hand van oude steminrich-
tingen in het front kon worden vastgesteld dat het 
orgel destijds door Bätz in een middentoonstemming 
is gebouwd. In verband met het liturgisch gebruik 
van het instrument, is nu de keuze gemaakt voor een 
Kirnberger III-stemming.
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Drie orgelbouwers  
In 1860 bouwt J.J. Vollebregt in 
Berlicum ten behoeve van de ‘water-
staatskerk’ van 1837 een orgel met 
26 registers, twee manualen en een 
vrij pedaal in een kas gemaakt door 
Goossens uit ‘s-Hertogenbosch. (1) 
In 1914 bouwden de Gebr. Franssen 
uit Roermond een nieuw pneuma-
tisch orgel in de kas van Goossens. 
Het werd met 18 registers uitgebreid 
tot 44 registers waaronder pijpwerk 
van Vollebregt. 
In 1933 werd de Sint-Petruskerk 
aanzienlijk vergroot. Orgelbouwer 
Verschueren uit Heythuysen ver-
groot een jaar later ook het orgel 
met behoud van de oude kas van 
Vollebregt/Goossens. Het heeft nu 
een elektro-pneumatische kegellade 
en 7 nieuwe registers. Adviseur is 
dr. W. Kerssemakers. 

Oorlogsgeweld 
De kerk en het orgel raken in 1944 
zwaar beschadigd. De kas is niet 
meer bruikbaar, de speeltafel, wind-
voorziening, laden, een deel van 
de zwelkast en veel pijpen wel en 9 
registers moeten worden vernieuwd. 
Onder advies van dr. P. J. de Bruyn 
levert Verschueren eind 1946 het 
gerepareerde instrument op. 
Het heeft dan 25 registers waarvan 
er twee nog van Vollebregt zijn.

Het Vollebregt/Franssen/Verschueren-orgel 
  van Berlicum heeft in Leerdam een plaats gevonden

In 1986 wordt het orgel gereviseerd 
door Pels & Van Leeuwen. Toen 
was de kwaliteit van het orgel zo dat 
Willem Hörmann, tot aan de sluiting 
organist van de Petruskerk, er jaar-
lijks een orgelconcert op gaf. (2)

Kerk sluiten en afbraak 
De onderhoudskosten van de kerk 
werden na 2000 te hoog, dus er 
kwam een plan voor een nieuwe kerk. 
Van de opbrengst van de grond-
verkoop zou een groot deel van de 
nieuwe kerk gefinancierd gaan wor-
den. Men dacht daarbij aan een nieuw 
orgel waarvoor een orgelfonds wordt 
opgericht. Maar het liep anders: een 
nieuwe kerk zou toch te duur worden 
en het tijdelijk kerken in het naburige 
Middelrode werd daarmee definitief. 
In 2012 gaf Hörmann een kerk-
sluitingsconcert en sloot dat af met 
‘Apparition de l’église éternelle’ van 
Messiaen, een werk waarin akkoor-
den van zeer zacht naar fortissimo 
aanzwellen en daarna afzwakken tot 
een verstild einde. Op verzoek van de 
organist was er na het concert geen 
applaus om de intentie van dit orgel-
werk (‘de verschijning van de eeuwige 
kerk’) te kunnen overpeinzen.

Geref. Kerk in Leerdam
Intussen was het oude orgel aan 
de Gereformeerde Gemeente in 

Nederland van Leerdam geschonken. 
De ggiN bouwde daar de nieuwe 
Sealthiëlkerk waar het Berlicumse 
orgel goed kon worden ingepast. 
Eind 2019 hoorde Willem Hörmann 
dat het nieuwe gebouw bijna klaar 
was, en dat het Petruskerk-orgel er 
door Gijs de Kruijf uit Amerongen 
met vrijwilligers werd opgebouwd. 
Het kerkgebouw is inmiddels in 
gebruik genomen en het orgel staat 
er prominent in. Het heeft dezelfde 
frontopbouw, maar de speeltafel is 
nieuw en gemoderniseerd en het is 
uitgebreid tot 31 registers. (3)
Hörmann wilde graag een concert op 
‘zijn’ oude orgel komen geven, maar 
dat bleek ‘niet de bedoeling’. Johan 
Benschop, voorzitter van de SGP in 
Leerdam, stelt: “Wij hebben geen 
halleluja en feest hier in de kerk. 
Het leven is ernstig en dat is wat 
ons hier doet samenkomen.” Het 
orgel wordt voor begeleiding van de 
gemeentezang gebruikt. Maar Wil-
lem is na de coronacrisis van dit jaar 
welkom het orgel te komen bespelen 
op een moment dat er geen andere 
activiteit in de kerk is. Hij is blij met 
deze toezegging om het orgel in zijn 
nieuwe omgeving weer te kunnen 
horen en zien.

Voor meer over de historie van het 
orgel zie: www.willem-hormann.nl 
of www.brabantorgel.nl

 (1)  (2)  (3)Foto Johan Benschot, Leerdam

BBinvignat-orgel  
 van Eindhoven naar
  Zaltbommel overgeplaatst

De Heilig Hartkerk in Eindhoven 
beschikte naast het hoofdorgel 
over twee kleine instrumenten. 
Het Maarschalkerweerd-altaar-
orgel werd in 2013 door Nico 
van Duren overgeplaatst naar 
de Sint-Joriskerk in Eindhoven. 
Vorig jaar werd het Binvignat-
orgel (1842) uit de Sacraments-
kapel overgeplaatst naar Zalt-
bommel en bleef als zodanig 
in het bisdom Den Bosch. Het 
werd met behulp van parochi-
anen door Ton Nagel overge-
plaatst naar de Sint-Martinus-
kerk in Zaltbommel. Het is 
daar als altaarorgel voorin de 
kerk geplaatst. 
Het eenmanuaals orgel telt 
negen stemmen, waarvan drie 
zelfstandige pedaalstemmen. 
De Sint-Martinuskerk heeft als 
hoofdorgel een orgel van Naber 
uit 1828.
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 van Eindhoven naar
  Orthen overgeplaatst

Vanuit de in 2013 gesloten 
Sint-Theresiakerk in Eindhoven 
werd het koororgel van Ver-
schueren (1962) in 2018 over-
geplaatst naar de historische 
bisschopskapel op de begraaf-
plaats Orthen te ’s-Hertogen-
bosch. In de crypte van deze 
kapel liggen vele bisschoppen 
van het Bossche bisdom be-
graven. De overplaatsing werd 
bekostigd door begrafenison-
dernemer Klopper & Kramer. 
Uit respect voor haar oprichter 
kreeg het orgel de naam ‘Jan 
Kramer-orgel’. De overplaat-
sing werd uitgevoerd door Ton 
Nagel.
Het mechanische Verschueren-
orgel heeft een klavier met 
aangehangen pedaal en telt 
vijf stemmen. Een waardige 
bestemming in een goed klin-
kende kapel.

Orgel overplaatsingen
Het grote orgel van de voormalige Sint-Petruskerk in Berlicum heeft in de loop der tijd veel 
veranderingen doorstaan. Het begon als nieuw orgel van Vollebregt, werd later van binnen 
volledig verbouwd en uitgebreid door de Gebr. Franssen en nogmaals vergroot en gewijzigd 
door Verschueren. Na de destructie op het eind van de Tweede Wereldoorlog werd het weer 
hersteld en kreeg het zijn open opstelling. Toen de kerk in 2012 gesloten werd en daarna 
gesloopt, vond het orgel uiteindelijk een nieuwe plek buiten de provincie: in Leerdam in de 
splinternieuwe ggiN Sealthiëlkerk... 
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Stap 2
Verzamel zo alle negen letters 
die u vond bij de 18 Davidsbeelden
op de website en vul die in op 
de betreffende 26 genummerde 
vakjes van de Letter-Sudoku. 
In twee vakjes zijn reeds letters 
ingevuld. U kunt nu de Sudoku 
verder oplossen.

Stap 3 
De oplossing van de puzzel 
staat dan in de gele horizontale 
rij van de Letter-Sudoku. 
Stuur deze oplossing (die 
bestaat uit de 9 letters) per 
e-mail uiterlijk 15 september 
naar info@brabantorgel.nl. 

Prijzen
Drie winnaars kunnen een van 
deze prijzen kiezen: drie BOF-
cd’s naar keuze of twee gratis 
deelnamekaarten voor een 
van de orgelexcursies van de 
BOF, dat is inclusief de excursie-cd 
en een portret-cd die meestal 
bij de excursie wordt uitgegeven. 
De winnaars ontvangen bericht 
en worden op 1 oktober 2020 
bekendgemaakt op de home-
page. www.brabantorgel.nl.

Koning David orgelpuzzel
                                    2020     

Stap 1
Hiernaast zijn achttien beelden 
van koning David afgebeeld 
die u op Brabantse orgels kunt 
tegenkomen. U vindt ze allemaal 
op www.brabantorgel.nl. In 
de linkerkolom van de home-
page staan de Brabantse orgels 
alfabetisch op plaatsnaam 
onder elkaar. De plaatjes van 
de orgels daar zijn weliswaar 
klein, maar dat is de uitdaging 
van deze puzzel. Ziet u een 
orgel waarvan u denkt dat een 
van deze Davidsbeelden erop 
zou kunnen staan, dan klikt u 
door naar de website-pagina 
waar dat orgel beschreven 
staat. Als uw aanname klopt 
vindt u bij de afbeelding van 
het Davidsbeeld in gele letters 
de vermelding ‘PUZZEL 2020’. 
Daarnaast een letter met 
zijn positienummer(s) in de 
Letter-Sudoku. Voorbeeld:

Als we naar een orgel kijken zien we vaak een 
beeld van David met zijn harp midden boven 
op het orgel staan, zoals u bijvoorbeeld op de 
voorpagina kunt zien. 
Vind alle beelden en los de Letter-Sudoku op!

KKoning David en zijn harp
David was als jongen een herder waar-
van in de bijbel wordt verteld dat hij 
harp speelde en daarbij zelfgemaakte 
lofliederen voor God zong. Hij was dus 
zowel musicus als dichter. David speelde 
zo mooi harp dat hij bij de door ‘boze 
geesten’ gekwelde koning Saul werd 
geroepen om voor hem rustgevende 
muziek te maken.
Davids liederen waren in vele opzichten 
van hoge kwaliteit. Sommige van zijn 
psalmen gaan over het herdersleven, 
maar altijd staan diepzinnige levenswijs-
heden centraal. In zijn harpmuziek en 
teksten klinkt een grote verscheidenheid 
aan emoties door in de vorm van lofzan-
gen en op muziek gezette smeekbedes 
en verhalen. Zo componeerde hij een 
klaaglied na de dood van koning Saul. 
Volgens de overlevering werd meer dan 
de helft van de psalmen door David 
geschreven. Hij maakte bij gelegenheid 
vrolijke en ritmische muziek. De bijbel 
verhaalt dat hij uitbundig danste toen de 
ark van het verbond naar Sion gebracht 
was, zo blij was hij. 
Bijzonder is dat David volgens 2 Kronieken 
7:6 ook nieuwe muziekinstrumenten 
ontwierp. We kunnen dus stellen dat het 
zeer terecht is dat zijn beeltenis door 
veel orgelbouwers gebruikt werd om 
het orgelfront te versieren en om hem 
zo te gedenken als groot kunstenaar, de 
maker van muziekinstrumenten, dichter, 
componist, musicus en zanger. 
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Letter-Sudoku
Bij deze Sudoku worden negen verschillende letters gezocht i.p.v. de gebruikelijke cijfers van 1 tot 9. 
Op elke horizontale èn elke vertikale lijn mag elke letter maar één keer voorkomen, evenals in elk van de negen vierkanten.
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organbuilders since 1903

Orgelmakers sinds 1903

J.J. Vollebregt 1848  
Sint Servatius, Erp

J.Bätz 1835 Maarten  
Lutherkerk, Paramaribo

Absis workshop Bernadettekerk, MaliskampJ.Bätz 1840 Nieuwe Kerk, Delft


