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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.

E-mail: info@brabantorgel.nl
Rabo-bankrekening 
IBAN: NL87RABO0110935837
BIC: RABONL2U 
t.n.v. Brabantse Orgelfederatie.
K.v.K. Oost-Brabant 1720 2724.

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 door van de ontkerkelijking. Veel mensen komen niet 
meer als vanzelfsprekend met dit prachtige instrument in aanraking. 
Om orgels en orgelmuziek een nieuwe impuls te geven ontwikkelt de 
Brabantse Orgelfederatie ambitieuze plannen. Met een bestuur dat 
samenwerkt met de meeste Noord-Brabantse orgelkringen en andere 
belanghebbenden, veelal leden van de vereniging, zet de federatie 
zich in om bovenstaande doelstellingen te realiseren. 

Bestuur
Sinds april 2022 wordt het bestuur gevormd door 
Ruud Severijns, voorzitter
Wim Goossens, secretaris
Geurt Brouwer, penningmeester 
Wijtse Rodenburg, webmaster

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 vaste adviseurs zijn:
-  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
-  Tommy van Doorn, titularis-organist/beiaardier van de Sint-Petrus-
   basiliek in Boxtel, en beiaardier te Geldrop, Schijndel en Son.

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 alle belang-
stellenden kunnen lid worden van onze vereniging.’
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O regelen kunnen we elkaar weer ontmoeten en weer 
genieten van prachtige orgelmuziek.
Daarom zullen wij als Brabantse Orgelfederatie zo-
veel mogelijk alle bekende activiteiten weer opstar-
ten waarbij gedacht kan worden aan onze activitei-
ten rond de Brabantse componisten, het uitbrengen 
van portret-cd’s, onze excursies en zijn er voor-
bereidingen gestart rond het zogenaamde Smits-
project; een standaardwerk over orgelmakerij Smits 
met daarbij behorende cd’s. 
Bij onze excursies en andere activiteiten hopen wij 
u uiteraard te ontmoeten. In dat verband wil ik u 
ook graag verwijzen naar onze volledig vernieuwde 
website waar zoveel mogelijk alle actuele gegevens 
van orgelactiviteiten in onze provincie worden ver-
meld. Kijkt u maar eens op: www.brabantorgel.nl
   
Wij hopen dat 2022 - samen met u - een mooi 
orgeljaar zal worden. 
Het bestuur en de adviseurs van onze vereniging 
Brabantse Orgelfederatie hebben er veel zin in 
en zullen zich weer enthousiast inzetten voor 
onze Brabantse Orgelcultuur.

VVoorwoord 
Ruud Severijns
    voorzitter 
    Vereniging Brabantse Orgelfederatie

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf – begin 
maart 2022 - zijn nagenoeg alle maatregelen tegen 
de coronapandemie opgeheven. Helaas is gelijktijdig 
de oorlog in de Oekraïne uitgebroken en staat de 
wereld in het oosten van Europa in brand. Wat de 
gevolgen zullen zijn voor de langere termijn kun-
nen we niet voorspellen maar duidelijk is dat er nu 
al veel menselijk leed valt te betreuren. Laten we 
hopen dat de oorlog zo snel mogelijk voorbij zal zijn 
en het leven - vooral daar - weer zijn gewone gang 
kan gaan en de mensen in een vrij en vredig land 
kunnen leven.
Het afgelopen jaar 2021 is net als het jaar daarvoor 
door de coronacrises natuurlijk niet verlopen zoals 
we hadden gewenst. Dat geldt ook voor bijna alle 
activiteiten op orgelgebied. Zowel voor onze vereni-
ging maar óók voor de orgelkringen en de individu-
ele leden van de Brabantse Orgelfederatie waren er 
maar een paar activiteiten mogelijk en moesten er 
noodgedwongen vele concerten en andere activiteiten 
worden afgelast. Toch hebben wij nu de hoop dat 
het jaar 2022 weer een jaar vol met activiteiten kan 
worden. Dankzij het afschaffen van de vele maat-

A
Orgelagenda, website 
en digitale nieuwsbrief
In dit magazine wordt elk jaar de Noord-Bra-
bantse orgelagenda opgenomen. Zie hier-
voor de pagina’s vanaf bladzijde 36. Voor 
de actuele status van alle concerten kunt 
u terecht op onze begin 2021 volledig ver-
nieuwde website www.brabantorgel.nl. 
Dit is het communicatiemiddel voor onze 
individuele en institutionele leden en infor-
matiebron voor iedereen die iets weten wil 
over de Noord-Brabantse orgelcultuur. De 
site wordt voortdurend uitgebreid met in-
formatie en nieuws over orgels, organisten 
en orgelmuziek. 
Voor onze nieuwsbrief, die enkele malen 
per jaar verschijnt, kunt u zich opgeven via 
de BOF-website.

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

De Brabantse Orgelfederatie organiseert elk 
jaar twee orgelexcursies. Dit jaar bezoeken 
we niet alleen orgels in onze eigen provin-
cie, maar ook in aanpalend België en in de 
provincie Zeeland. Deze excursies kunnen 
daarom worden betiteld als ‘grensgevallen’. 
Vanwege de coronacrisis waren beide excur-
sies uitgesteld maar dit jaar kunnen ze door-
gang vinden. 
Meer informatie op de pagina’s 8 t/m 15 en 
20 t/m 29. 
 
Contactpersonen zijn 
Ad van Sleuwen en Henk Kooiker. 
Mail excursie@brabantorgel.nl

Excursies

Een in 2019 opgestarte activiteit van de 
BOF is het opsporen en behouden van 
oude en bestaande composities die 
voor orgel zijn geschreven door Brabantse 
organisten. Wellicht ligt er ergens nog ma-
teriaal in handschrift of in een oude druk, 
op zolder of in de kerk. De BOF vraagt om 
uw medewerking bij deze activiteit. 
Onze doelen zijn daarbij:
- Het redden van composities die wellicht 
anders verloren zouden gaan.
- Het ontsluiten van archiefmateriaal.
- Partituren herschrijven, digitaliseren  en 
bruikbare composities als PDF beschikbaar 
stellen.
- Het stimuleren om werken van deze mu-
ziek op passende instrumenten bij concer-
ten en excursies uit te voeren en daarbij 
vast te leggen op cd. 
Zie ook de info over het Festival op de pa-
gina’s 16-17.

Contactpersoon Ad van Sleuwen.
Mail secretaris@brabantorgel.nl

Oude 
composities

De vereniging Brabantse Orgelfederatie zet 
zich ook in voor het documenteren van ‘Bra-
bants Orgelrijkdom’.
Dit gebeurt met publicaties in dit magazi-
ne, maar ook op onze website waar inmid-
dels zo’n 250 orgels uitgebreid beschreven 
staan. Deze informatie  wordt continue ge-
actualiseerd en uitgebreid.
Ook verscheen in 2011 een unieke docu-
mentatie in de vorm van een boek over ‘De 
orgelmakers Loret en hun orgels in Neder-
land’. In het boek zijn twee cd’s opgenomen 
met orgelspel op acht Brabantse Loret-or-
gels; dat maakt deze uitgave tot een uniek 
verzamelobject. De laatste exemplaren zijn 
nog verkrijgbaar via de website.
Tevens verschijnt jaarlijks een aantal cd’s 
als klankdocumenten van ‘Brabants Orgel-
rijkdom’. Bij iedere excursie worden nieuwe 
opnames gemaakt en verschijnt een ‘ex-
cursie-cd’. Ook maken wij de laatste jaren 
regelmatig ‘portret-cd’s’. Dit zijn klankdo-
cumenten van belangwekkende orgels in 
onze provincie, ingevoegd in een uitgebreid 
documentatieboekje met toelichting op het 
orgel, zijn bespeler en de gespeelde wer-
ken. Inmiddels zijn op cd door ons ca. 120 
orgels vastgelegd.

Contactpersoon is Wijtse Rodenburg.
Mail naar info@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 Bra-
bantse Orgelfederatie meegewerkt 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 kerkor-
gels, waaronder een optimale klimaatbe-
heersing, is essentieel bij het behoud van 
onze kostbare (historische) instrumenten. 
Mede daardoor wordt ook een aanzienlijke 
kostenbesparing gerealiseerd voor nu en 
later. De Brabantse Orgelfederatie zet zich 
daarom in om eigenaren van orgels hierbij 
van dienst te zijn door visitatie en rappor-
tage, uitgevoerd door orgeldeskundigen. 
Dit kan door middel van een ‘QuickScan’. 
In een orgelstatusrapportage wordt de hui-
dige situatie van het orgel gedocumenteerd 
en vastgelegd en worden de eigenaren van 
de instrumenten, veelal kerkbesturen, ge-
adviseerd hoe zij hun orgel(s) zo goed mo-
gelijk kunnen beheren. Orgelmentoren zijn 
onafhankelijk. In de afgelopen jaren wer-
den verscheidene QuickScans uitgevoerd.

Contactpersonen zijn 
Wim Goossens en Henk Kooiker.
Mail secretaris@brabantorgel.nl

Onze activiteiten

Festival Brabantse
Componisten
De Brabantse Orgelfederatie organiseert jaar-
lijks een bijzonder festival waar orgelmuziek 
al dan niet met andere instrumenten en/of 
vocale bezetting centraal staat. Dit jaar staan 
in de Heuvelsekerk van Tilburg de Brabantse 
componisten centraal. In Brabant is vanaf de 
15de eeuw een keur aan componisten te vin-
den. De Brabantse Orgelfederatie aEen staal-
kaart van deze componisten, al dan niet ver-
geten of onbekend, staat geprogrammeerd 
op dit Festival Brabantse Componisten. Het 
programma omvat Brabantse muziek uit vijf 
eeuwen, van de Renaissance middels Christi-
aan van der Ameijden uit ±1590 tot aan de 
modernen zoals een compositie uit 1939 van 
Jos van Amelsvoort. Daarnaast twee à 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 so-
listen met een vocaal ensemble o.l.v. dirigent 
Ruud Huijbregts.

Contactpersoon is Wim Goossens.
Mail secretaris@brabantorgel.nl



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

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

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

100 jaar toonaangevend

www.elbertse.com

www.orgelmakerijsteendam.nl
Westerdijkstraat 21
9983 PR Roodeschool0595 – 412261
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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

In 2021 opgeleverd: 
het gereconstrueerde 
springladen-orgel van 
Andreas Schneider uit 
1681 in de beroemde 
vm. Abdij van Corvey 
(Duitsland).

Het telt 2 manualen en 
vrij pedaal, totaal 32 
registers.

Volgende grote 
reconstructie is het orgel 
in Mölln, voorjaar 2022 
op te leveren.                             
  

Wij wensen u mooie concerten en 
evenementen toe in 2022!

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

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

075-6168651 - info@flentrop.nl  - www.flentrop.nl

restauratie & onderhoudsschilderwerken 

 

www.dejonghwaardenburg.nl   
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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 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 21 mei

Deelname en opgave
De deelnemersbijdrage van € 25,- is contant te voldoen 
bij aanvang van de excursie in Bergeijk. De deelnemers 
ontvangen daarbij een uitgebreid programmaboekje 
waarin ook de orgels worden besproken, de organisten 
worden toegelicht, en de te spelen werken zijn opgeno-
men. Het boekje bevat een cd waarop de excursieorgels 
bespeeld worden met werken die ook tijdens de excursie 
ten gehore worden gebracht.
Deelnemers worden verzocht zich zo spoedig moge-
lijk doch uiterlijk 17 mei per mail aan te melden via  
excursie@brabantorgel.nl.W
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Deze oorspronkelijk in 2020 geplande excursie is 
vanwege de coronacrisis naar dit voorjaar door-
geschoven.
Voor deze excursie is samenwerking gezocht met 
onze Belgische collega’s Bart Wuilmus en Joost 
Vermeiren. Deze excursie leidt vanuit het Neder-
landse Bergeijk naar het Belgische Peer, Neer-
pelt 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 in de kerk met koffie
 5571 CC Bergeijk
10.00 uur 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

Voorjaars excursie
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Het Maarschalkerweerd-
  orgel in de Hofkerk 
    te Bergeijk

‘Een grensgeval’:  
  Nederland - België



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

3

Voorjaars excursie

10 11

2

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.

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 koororgel in de Sint-Niklaaskerk  
 te Neerpelt (B)
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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 
advies van Bart Wuilmus in de Sint-Niklaaskerk te Neerpelt geplaatst.
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 
gebruikte hierbij zowel de windladen als een viertal registers van het orgel dat Van Oec-
kelen in 1877 bouwde voor de Hervormde Kerk te Nieuw-Helvoet. 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 zuidelijke 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.
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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 nood-
dak door een orkaan weggerukt. 
Hierna volgde een langdurige periode van 
herstel, waarbij in 1962 de toren werd 
hersteld en de spits haar oude vorm terug-
kreeg.
De kerk bezit een aantal 17de-eeuwse 
schilderijen en diverse oude houten heili-
genbeelden. De preekstoel en een bidstoel 
dateren uit 1834 en zijn vervaardigd in neo-
barokke stijl. De preekstoel staat afgebeeld 
op de voorpagina van het programma-
boekje van deze excursie.

Het hoofdorgel 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’

Het hoofdorgel
In 1910 bouwde orgelmaker Théodore 
Ruef voor de toen nieuwe kerk een nieuw 
orgel waarbij hij ook gebruik maakte 
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 het huidige koororgel staat.
In 1957 bouwde orgelmaker Verschueren 
een nieuw orgel, waarbij hij heel herken-
bare delen van de kas van Ruef, de 
hoofdwerklade en delen van het oude 
pijpwerk gebruikte. Het nieuwe orgel 
werd opgebouwd tegen de westwand 
van de kerk en kreeg elektropneu-
matische kegelladen. Het instrument 
werd vervolgens ingespeeld door Flor 
Peeters. In 2016 voerde Jos Moors een 
restauratie uit, waarbij de tractuur her-
steld werd en waarbij het orgel meer 
draagkracht en een betere klankuit-
straling heeft gekregen.
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Het Hurvy-orgel

Eind 90-er jaren werd 
een elektro-pneumatisch 
orgel van Verschueren 
vervangen door een 
nieuw mechanisch instru-
ment. De Franse orgel-
maker Bernard Hurvy uit 
Nantes bouwde het in 
Franse stijl, waarbij hij 
enkele registers uit het 
oude orgel overnam. Het 
werd in 1999 ingewijd. 
Alle pedaalregisters zijn 
ontleend aan de manualen.

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 Eind-
hoven hier een gemeenschap van kluizenaars. Sinds die tijd is de ‘Achelse Kluis’ een centrum van ge-
bed, beschouwing en christelijke cultuur. De trappistenmonniken van Westmalle stichtten in 1846 op 
deze plek de Sint-Benedictusabdij 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 gemeenschap telde toen circa honderd monniken. Ze speelden 
jarenlang een voortrekkersrol op het gebied van landbouw en veeteelt en oefenden allerlei am-
bachtelijke activiteiten uit. In 1989 werd het grootste deel van de landbouwgronden als natuur- en 
recreatiegebied verkocht aan het Nederlandse Staatsbosbeheer en het Vlaamse Gewest.
In 2018 heeft de leefgemeenschap ‘Fazenda da Esperança’ (boerderij van de hoop) zijn intrek 
genomen in de Achelse Kluis. De laatste trappistenbroeder verhuisde in 2020 naar Westmalle, 
waarvan de Achelse Kluis een bijhuis is. 
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D paratuur 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 bekende 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 se-
lectie van dit spel wordt een maand voor-
afgaand aan de excursie opgenomen om 
de uitgave 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 deelne-
mers	ontvangen	na	afloop	een	exemplaar	
en andere belangstellenden kunnen nadien 
ook exemplaren via de webwinkel bij de 
BOF bestellen. 

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

De cd’s 
  van de BOF   
Klankdocumenten
Al vanaf de oprichting in 2007 van 
de Brabantse Orgelfederatie geeft 
de BOF - veelal ter gelegenheid 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 pro-
vincie te bezoeken middels een excursie in 
het voorjaar en een in het najaar. Daarbij 
wordt met de betrokken vakorganisten 
overlegd welke muziek optimaal past bij 
het	instrument	om	de	specifieke	facetten	
van het orgel te laten horen.
Sinds 2009 worden de cd-opnames belan-
geloos verzorgd door onze adviseur Henk 
Kooiker die hierbij zijn professionele ap-

Ook bij deze excursie 
Een grensgeval: Nederland-België 
wordt een programmaboekje 
met bijbehorende cd 
uitgebracht en aan alle 
deelnemers uitgereikt.
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De Brabantse Orgelfederatie presenteert met een feestelijke concertavond 
‘Muziek van Brabantse bodem’. Tijdens dit concert kunt u kennismaken met 
prachtige werken geschreven door Brabantse musici. Alweer vier 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 terug-
gevonden. Dankzij oplettendheid van leden van onze vereniging zijn verloren 
gewaande muziekstukken boven water gekomen. De federatie laat u een deel 
van deze muzikale oogst op deze avond horen.

U

Festival Brabantse 
              Componisten

vrijdagavond 3 juni 
 Sint-Jozef-(Heuvelse) Kerk, Tilburg

M‘Muziek van
  Brabantse bodem...’

Vijf eeuwen Brabantse 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, 
etcetera. Opmerkelijk is dat vooral het dorp Oirschot 
naar voren komt als bron van prachtige polyfone 
muziek. Deze plaats leverde ook geschoolde zangers. 
Het waren Christiaan van der Ameijden (1530-1605) en 
Jan Baptist Verrijt (1602-1659) 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 werkzaam 
als zanger en Maestro di Capella 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 à Sancto Josepho (1643-1716) die 
vanaf 1668 in het Karmelietenklooster van Boxmeer zijn 
composities tot klinken brengt (Meer over deze componist 
op bladzijden 18-21). Rond 1850 in de periode van de 
herleving van de katholieke kerk-muziek werken Herman 
Hageman en Nicolaas Adrianus Janssen aan de recon-
structie van het gregoriaans 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. Er klinkt 
een Meditatie van Oscar van Hemel (1892-1981) en een 
Choraal  (Choral) van Jos van Amelsvoort (1910-2003). 
Dit laatste werk is een hommage aan César Franck, de 
grote Belgische orgelromanticus, die in Frankrijk werkte. 
Zo heeft Brabant ook nog 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 
Luisa Kop, sopraan
Dieuwke de Vries, viool 
Maaike van Vossen, viool
Collegium Vocale Eindhoven.

De organisten Ruud Huijbregts 
en Rob Nederlof 
bespelen daarbij een kistorgel, 
het Loret-koororgel (1859) en 
het Smits-hoofdorgel (1893) 
van de Heuvelsekerk. 
Het geheel staat onder leiding van
Ruud Huijbregts. 

U bent van harte uitgenodigd 
voor dit concert met 
‘Muziek van Brabantse bodem’.
Aanvang 20:00 uur. 
Programma met koffiepauze.
Entree € 10,-
Tilburg Heuvelsekerk, 
Heuvelring 122
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Afb. Opdracht van Opus II aan zijn twee broers Johann/Jan 
en Gerard.

Naar de geboortedatum kunnen we gissen, deze wordt in deze kerk helaas 
niet genoteerd. Een eerste indicatie omtrent zijn geboortedatum valt af te 
leiden uit de gekozen voornaam Jozef/Joseph. In het kerkelijk jaar wordt 
op 19 maart de naamdag van de Heilige Jozef, de man van Maria gevierd. 
Daarnaast geeft Benedictus à Sancto Josepho in zijn omvangrijke oeuvre 
een tweede indicatie. Er is maar een heilige die hij met naam en toenaam in 
de titel van een van zijn composities noemt en waar hij een compositie aan 
wijdt en dat is de Heilige Jozef. In Opus VII 1693 vinden wij onder nummer 
10. De Sto. Josepho. Plaudant Aetheris (SSAB) een werk geheel gewijd aan 
de Heilige Jozef. Daarmee staat ook vast dat Josephus Buns zijn doop- en 
roepnaam in zijn kloosternaam Benedictus à Sancto Josepho integreert. 
Met deze gegevens concluderen we dat componist en organist Benedictus à 
Sancto Josepho op of rond 19 maart 1643 in Geldern is geboren. Zijn wereld-
lijke namen zijn Josephus Henricus Buns.

Al sinds 1966 doet mr. Wim Goossens onderzoek naar Benedictus à Sancto Josepho. 
Samen met musicus Heinz-Josef Clemens uit Mönchengladbach en historicus 
Niklas Huth uit Gailingen ging hij vooral in Duitsland en België aan de slag om 
meer over deze Karmeliet (1643-1716) te weten te komen. 
Hier vindt u een korte samenvatting van de bevindingen van het drietal die later 
uitgebreid in boekvorm zullen worden gepubliceerd. 
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Afb. Wgo. 
Benedictus à Sancto Josepho 
afgebeeld op een schilderij 
in de pandgangen van het 
Karmel-klooster in Boxmeer. 
> Let op het gebruik van de 
onjuiste naam!

Opleiding
Over de school het ‘Karmelitergymna-
sium’ in Geldern is helaas bij gebrek 
aan archiefmateriaal niet veel meer 
bekend. De annalen zijn niet meer 
voorhanden. Vanaf 1633 bestaat in 
Geldern een openbare Latijnse school 
(gymnasium) die door de Karmelieten 
wordt bediend. Naar geschiedkundige 
analogie van de Boxmeerse Latijnse 
school wordt door auteur Keller een 
inzicht verschaft over het functione-
ren van het Geldernse Gymnasium. 
De kinderen Buns zullen naar ver-
wachting in Geldern hun schooloplei-
ding genoten hebben. De vorming van 
de kinderen Buns is vanaf hun jeugd 
in handen der Carmelieten geweest. 
Onder invloed van de reformatie van 
Touraine ontstond een creatieve at-
mosfeer en heroriëntatie binnen het 
kloosterleven waardoor naast het 
geestelijke leven ook aandacht ont-
staat voor het artistieke en creatieve. 
 
Een kunstzinnige familie
De kinderen Buns hebben naast deze 
invloeden ongetwijfeld kunstzinnige 
genen van hun ouders ontvangen. 
Naast Joseph geven zijn broers Gerard 
en Jan in hun latere leven blijk van 
een goede opleiding en artistieke aan-
leg. Zij worden niet voor niets in de 
Opus II ‘Corona Stellarum duodecim’ 
van Benedictus als ‘muzen’ genoemd. 
Naar auteur Schmit O.Carm. vindt en 
Benedictus meent hebben ze beiden 
muzikaal talent: amatores en cultores 
artis musica.

Gerard Buns
Zijn oudste broer Gerard, in 1659 in 
Geldern getrouwd, heeft 10 kinderen, 
is vanaf 1660 actief als vertrouweling 
en gevolmachtigde van de Karmelie-
ten en het Augustinessen-klooster. 
Clemens en Goossens treffen Gerard 
Buns in hun zoektochten in de Kerkar-
chieven aan. In 1675 is Gerard Buns 
als getuige aanwezig bij een overeen-
komst tussen het Karmelietenklooster 
en orgelmaker Paulus Munich (±1630-
1695) orgelmaker tot Cleef, vanwege 
een grote reparatie aan het parochie- 
en kloosterorgel.

Turnhoutanus, Stralensis, Gelriensis - dan kunnen we 
ons niet aan de indruk onttrekken dat de plaatsnaam 
aangeeft waar de overledene vandaan kwam. De naam 
‘Geldriensis’ met een ‘d’ ligt meer voor de hand. Het 
verkorte necrologium meldt:

In de kerkarchieven van de nabuurplaatsen Rees, Wetten, 
Veert en Pont, maar uiteindelijk ook in Geldern treffen 
we de naam Buns in diverse schrijfvarianten aan. 
Het Opus II van Benedictus maakt uitdrukkelijk gewag 
van de namen van twee van zijn broers Gerardus en 
Johannes aan wie hij zijn Opus II opdraagt. Die indicatie 
gaf ons in de zoektocht houvast.

Afb. Weergave verkort necrologium in de pandgangen 
van het Karmelklooster NL-Boxmeer.

De gekozen namen Benedictus en Josephus mogen 
binnen de Karmelietenorde een indicatie naar de doop-
naam zijn. Het is immers niet ongebruikelijk de doop-
naam te verwerken in de kloosternaam.

Afb. Uittreksel doopregister Geldern 22 maart 1643, Stadtarchiv

BBenedictus à Sancto Josepho, 
 geboortig Buns 
  en zijn broers Gerhard en Johannes

In Nederland, ook in Brabant, zijn veel pogingen ondernomen 
de herinnering aan een beroemde barokcomponist, organist 
en orgeldeskundige Benedictus à Sancto Josepho levend 
te houden. In het prille begin van de 20ste eeuw wordt 
in Vlaanderen tijdens de pijnlijke bezetting van WO-I aan-
dacht gevraagd voor de Nederlandsche kerkelijke meesters 
van de Middeleeuwen tot de negentiende eeuw waaronder 
Benedictus à Sancto Josepho. In de vijftiger jaren zijn er 
radiouitzendingen met een enkel werk van Benedictus door 
het Ensemble Sonata da Camera te samen met meerdere 
18de eeuwse composities. Ook andere gezelschappen waar-
onder Brabant Koor voerden met musicus Kat als stimulator 
werk van Benedictus uit. Als geboorteplaats wordt aanvan-
kelijk Nijmegen aangeduid. Frits Noske nam het werk van 
Benedictus ruimhartig onder de loep. Met name Arbogast, 
Van der Meer en schrijver dezes publiceren uitgebreid over 
Benedictus à Sancto Josepho. Mijn onderzoek loopt sinds 
1966.
In al deze geschriften bleven een aantal vragen onbeant-
woord. Hoe heette Benedictus met zijn doopnamen. Waar, 
wanneer en in welk jaar werd hij geboren. Wie waren zijn 
broers Gerhard en Johannes. Had Buns nog meer broers en 
zusters? Deze vragen legde ik voor aan musicus Heinz-Josef 
Clemens uit Mönchengladbach en historicus Niklas Huth uit 
Gailingen. Gedrieën gingen we vooral in Duitsland en België 
aan de slag. In het stadsarchief van Geldern vond Niklas 
Huth de familie Buns in de doopboeken van de Sint-Maria-
Magdalenakerk  uit Geldern.
Zeer vaak en lang wordt in de literatuur de naam Benedic-
tus Buns gebezigd. De naam is een verbastering van de 
kloosternaam en de familienaam. Het is een alias bij gebrek 
aan beter, maar zoals later zal blijken onjuist.
Benedictus componeerde zijn thans 123 bekende werken 
onder de Latijnse naam Benedictus à Sancto Josepho. Deze 
naam nam hij aan bij zijn intrede in 1659-1660 in de orde 
der geschoeide Karmelieten in Geldern. In zijn Opus VII, 
uitgegeven in 1693, geeft Buns in het titelblad een aan-
duiding omtrent zijn afkomst: “a Reverendo Patre F. Bene-
dicto a Sto.Josepho, Alias Buns Gelriensi, Ordinis Fratrum 
Bmae. Virginis Mariae de Monte Carlo Carm.Suppriore Box-
merano.” De aanduiding Buns Gelriensi gaf aanleiding tot 
speculaties en vertalingen: Buns uit Gelderland, Buns uit 
Gelre, Buns uit Geldern. De oude schrijfwijze van Gelre tot 
ongeveer 1700 is inderdaad Gelriensis. 
In het necrologium te Boxmeer lezen we onder meer: 
6. December obiit P.Benedictus a S. Josepho al. Buns, 
Gelriensis, quondam subprior, organista ac Musicae com-
ponista famosissimus aet. 74, prof. 56, sac 50. (Vertaald: 
‘Op 6 december stierf broeder Benedict tot de heilige Jozef, 
ook genaamd Buns uit Geldern/Gelre, sub prior, organist 
en zeer beroemde muziek componist, levensjaar 74, ge-
profest 56 jaar en Priester 50 jaar.’) Ook de laatste toe-
voeging ‘Gelriensis’ geeft andermaal voedingsbodem tot 
twijfel. Overzien we plaatsnamen (1712-1722) genoemd 
bij andere overleden broeders - Ex Groeningn; Graviensis, 

Dit is zeker het geval in de Brabantse Karmelieten provincie waartoe Geldern 
en Boxmeer destijds behoorde.
In de Doopboeken van de Sint-Maria-Magdalenakerk uit Geldern wordt de 
gezochte familie Buns gevonden. Het gezin van Peter Buns en vrouw Sibilla 
kende vier kinderen. Slechts de doopdatum wordt in de doopboeken van 
deze kerk genoteerd. Gerhard Buns wordt op 18 december 1633 gedoopt, 
Johannes Thomas Buns op 23 december 1635 en zus Catharina Buns op 
3 april 1640. Josephus Henricus Buns, onze latere componist, organist en 
orgeldeskundige Benedictus à Sancto Josepho wordt op 22 maart 1643 in 
de Sint-Maria-Magdalenakerk te Geldern gedoopt. 
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Composities
Na Opus I (1666) volgen acht opusnummers in 35 jaar 
componeren, het meeste vanuit Boxmeer. Zijn laatste 
opus (IX) zag in 1699-1700 in Amsterdam het licht. 
Het gedrukte oeuvre van Benedictus omvat met negen 
opusnummers tezamen 123 werken:

Afb. Ondertekening door Pastoor Ambrosius, Conrad Ruprecht, en Benedictus 
à Sancto Josepho en Caecilius à Sancto Gerardo als getuigen, (1706). 

Afb. Titelblad Processionale 1711, privébezit.

Mogelijk was Benedictus ook in 1701 in Sint Anthonis 
als deskundige betrokken bij de bouw van het orgel 
door Ruprecht II. Sint Anthonis behoorde immers in 
die tijd tot de soevereine heerlijkheid Boxmeer.
Orgelbouwer Paulus Munnick (ca.1630-1695) deed in 
het begin van zijn carrière het onderhoud van enige 
instrumenten bij Graaf van den Bergh in ’s-Heeren-
berg. Goossens en Clemens stellen in hun onderzoek 
vast dat in 1663 Paulus Munnick in Geldern verschijnt 
voor orgelreparaties. Op wiens advies kwam Paulus 
in Geldern? We nemen aan op advies van Benedictus, 
die mogelijk toen in Antwerpen vertoefde. Op 15 ok-
tober 1675 treedt Gerhard Buns op als getuige bij een 
groot reparatiecontract voor een van de orgels in de 
Sint-Maria-Magdalena in Geldern door Paulus Munnick. 
Vanaf 1700 werkt ook orgelbouwer Conrad Ruprecht 
II een aantal jaren in de Sint-Maria-Magdalenakerk in 
Geldern. Benedictus zal deze toen nog in Boxmeer wo-
nende orgel-bouwer zeker aanbevolen hebben.

De zoektocht naar het leven en werk van Benedictus 
à Sancto Josepho is nog niet voltooid. In België en 
Duitsland liggen nog archiefstukken op ons te wachten. 
Het is mede aan de samenwerking met Heinz-Josef 
Clemens en Niklas Huth te danken dat we een deel 
van het leven van Benedictus à Sancto Josepho hebben 
kunnen ontrafelen.

Jan Buns
Broer Jan (1635-na 1673), evenzo getrouwd heeft zes 
kinderen en is werkzaam als alom gerespecteerd kunst-
schilder in Amsterdam en later in Keulen. Jan was eerst 
leerling in Keulen van Jan Hulsman (ca 1610-1646) en 
na diens dood in Amsterdam van Govert Flinck (1615-
1660). Later in 1668, na vertrek uit Amsterdam en een 
kort oponthoud in Geldern, trad Johannes Buns toe tot 
het Schilders Gilde van Keulen. 
Beide broers komen voor in de uitgebreide opdracht 
van Opus II, Corona Stellarum duodecim met als titel: 
Praedilectis Germanis Fratribus Ioanni et Gerardo BUNS 
artis musicae amatoribus. (Vertaald: ‘Opgedragen aan 
mijn Duitse broers Jan en Gerard BUNS liefhebbers van 
Kunst en Muziek’.) Isabelle Veenstra deed onderzoek 
naar het werk van Jan Buns.

Catharina Buns
Van zus Catharina Buns is vooralsnog over haar verdere 
leven niets bekend.

Joseph Buns
Joseph Buns zal als jongste kind van de familie vanaf 
1649 tot ±1660 in Geldern van jongs af aan via de Kar-
melieten onderwijs hebben genoten en ook door zijn 
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auteurs hebben aan deze bundel gewerkt waaronder Be-
nedictus. Deze bundel gezangen was bedoeld voor de ge-
hele Karmelietenorde: 

1643  (19 maart) Josephus Henricus Buns geboren in 
 Geldern.
1660  Benedictus à Sancto Josepho op zeventien- 
 jarige leeftijd geprofest in Geldern
1666 tot priester gewijd in Antwerpen. 
1667  kwam naar Boxmeer.
1671-1674  subprior van de Karmelieten in Boxmeer.
1677  discretus Boxmeranus, bij het kapittel te  
 Mechelen.
1677-1683  subprior van de Karmelieten in Boxmeer.
1679  organist aan het Bremser-orgel in de 
 Sint-Petruskerk van Boxmeer.
1684  discretus Boxmeranus, bij het kapittel in  
 Antwerpen.
1692-1701  subprior van de Karmelieten in Boxmeer.
1700  discretus Boxmeranus, bij het kapittel in Brussel.
1704-1707  subprior van de Karmelieten in Boxmeer. 
1710  gouden professiefeest.
1716  op 6 december in Boxmeer overleden en in  
 de pandgangen aldaar begraven.

broers mede gevormd zijn.
In deze periode was Pater Elias 
O.Carm. als organist aan de kloos-
terkerk verbonden: ‘P. Elias vom 
hl. Nikolaus, Louet, aus Langres 
(Frankreich), hervorragender Mu-
siker und Organist.’ Twee orgels 
waren toentertijd ter plaatse in de 
grote kerk aanwezig. Pater Elias zal 
op die orgels gespeeld hebben. Er is 
in Geldern volop gelegenheid voor 
de jonge Joseph Buns om in aanra-
king te komen met muziek en orgel. 
De Karmelieten waren daar zeker 
op ingesteld. De muziekpraktijk ook 
op jonge leeftijd – b.v. het zingen in 
een koor - beschreven door auteur 
Wolters-van de Werf is evenzo illustratief en aanwezig. 
De kerkhistorie van Geldern meldt veelvuldig de aanwe-
zigheid van musici en orgelreparaties. Er is in Geldern 
een bestaande muziekpraktijk. Genoemde Pater Elias 
O.Carm. zal met zekerheid de eerste leermeester van 
de jonge Joseph Buns geweest zijn.
Zoals eerder aangegeven zijn de archieven van de vroe-
ge onderwijsmogelijkheden, inclusief de Latijnse school, 
in Geldern grotendeels verloren gegaan.
Mogelijk in 1659 als zestienjarige is Joseph Buns inge-
treden bij de Karmelieten in Geldern en volgde hij daar 
het noviciaat. Vanaf zijn professie in 1660 nam Joseph 
Buns de naam Benedictus à Sancto Josepho aan. Het 
is goede gewoonte bij de Karmelieten in de ‘Brabantse 
provincie’ om het laatste deel van de theologische en 
filosofische	studie	centraal	te	volbrengen	in	Leuven,	Me-
chelen of Antwerpen. Onduidelijk is in welk jaar Bene-
dictus à Sancto Josepho Geldern verliet. Over dit deel 
van zijn leven ontbreken de harde gegevens.

Organist en orgeldeskundige
Benedictus was een gevierd organist en gevraagd or-
geladviseur en orgeldeskundige. Hij concerteerde niet 
alleen in Boxmeer, maar ook in Den Haag, Leiden, Rot-
terdam, Amsterdam en ‘s-Heerenberg. Hij musiceerde 
aldaar onder meer met Nicolas Ferdinand Le Grand 

(1660-1710) en Carl Rosier (1640-1725) en een onbe-
kende meester Vincent Lambert. Hij ging vaak op tour-
nee met zijn mecenas graaf Oswald van den Bergh. 
Benedictus volgde in 1679 in Boxmeer de organist broe-
der Hubertus à Sancto Joanne O.Carm. (familienaam 
Vlaminck (1633-1679)) op. Evenzo was Benedictus in 
Boxmeer betrokken bij de voltooiing en uitbreiding van 
het in 1677 door Blasius Bremser (1646-1679) gele-
verde orgel in de Sint-Petruskerk, door Jan van Dijck 
in 1688. Jan van Dijck en Benedictus à Sancto Josepho 
kenden elkaar goed zo blijkt uit correspondentie met 
graaf Van den Bergh. Benedictus vroeg voor de uit-
bouw van het positief in Boxmeer (vijf hele en twee 
halve registers) en de verbetering van de Trompet op 
het ‘groot orgel’ 50 pattacons aan Graaf van den Bergh. 
Goossens en Clemens menen dat orgelbouwer Paulus 
Munick (ca.1630-1695) samen met Bremser rond 1677 
in Boxmeer gewerkt heeft.
Daarnaast was Benedictus als deskundige betrokken 
bij de bouw van een orgel bij de zusters Karmelietes-
sen in Boxmeer (1703) door Conrad Ruprecht II. Even-
zo is hij betrokken bij de aanschaf van een orgel in 
de Sint-Maria-Magdalenakerk in Geldern (1706) door 
bemiddeling van Conrad Ruprecht II in Den Bosch aan-
gekocht en door hem geplaatst. Zie afbeelding:

Vijf jaar na zijn dood verscheen nog een tweede bundel 
met Gregoriaanse gezangen: Manuale Chori ad usum 
Fratrum Beatae Virginis Mariae de Monte Carmelo, 
uitgegeven in Brussel bij Ludovicus de Wainne, 1721.

Het (klooster)leven:
De tijdtabel van Benedictus kan er als volgt uitzien:

OPUS I 
Misae, Litaniae, et Motetta, IV.V.VI vocibus cum 
instrument. et ripienis 
is in 1666 in Antwerpen bij Haeredes Petris Phalesii 
uitgegeven. Dit opus I is opgedragen aan de Spaanse 
vlootadmiraal Antonio De Acuña y Andrada, die in Ant-
werpen met zijn vloot voor anker lag. 

OPUS II
Corona stellarum duodecim serta, I. II. II. IV. 
vocibus et instrumentis, editio secunda aucta et 
emendata
Antwerpen, uitgegeven bij de erfgenamen van Petrus 
Phalesius, 1673, de eerste uitgave van vermoedelijk 
omstreeks 1670 is verloren gegaan; zeven motetten, 
twee missen, litanieën, Salve Regina, Tantum ergo, 
voor 1-4 solostemmen en basso continuo. Dit Opus II is 
opgedragen aan zijn twee broers Gerard en Jan.

OPUS III
Flosculi musici
Antwerpen, uitgegeven bij de erfgenamen van Petrus 
Phalesius, 1672: veertien motetten, één- tot vierstem-
mig, instrumenten en basso continuo. 
OPUS IV
Musica montana in monte Carmelo composita, 
cantata in monte Domini, 1. 2. 3. vocibus, & unum 
Tantum ergo. 4. voc. & 2, 3 vel 5. instrumentis
Bergh-muziek, Antwerpen, uitgegeven bij Lucas de Pot-
ter, 1677. 

OPUS V 
Completoriale melos musicum, II. III. & IV. voci-
bus, II. III. vel V. instrumentis decantandum
Antwerpen, uitgegeven bij Lucas de Potter, 1678; zeven 
motetten, vier Maria-antifonen, litanieën, twee Tantum 
ergo‘s, voor twee tot vier stemmen, instrumenten en 
basso	continuo	en	Sonata	finalis	II	choris	(instrumen-
taal dubbelkoor). 

OPUS VI 
Encomia sacra musice decantanda 1, 2, 3 vocibus 
et 2, 3, 4. et 5 instrumentis
Utrecht, uitgegeven bij Arnold van Eynden, 1683: ne-
gentien motetten, één mis, voor één tot drie stemmen 
(TTB), instrumenten en basso continuo. 

OPUS VII
Orpheus gaudens et lugens, sive cantica gaudii ac 
luctus, a 1, 2, 3, 3 & 5 vocibus ac instrumentis 
compositta
Antwerpen, uitgegeven bij Hendrick Aertssens, 1693; 
vijftien motetten voor 1 tot 5 solostemmen, instrumen-
ten en basso continuo, vier missen voor 4-5 solostem-
men, instrumenten en basso continuo. 

OPUS VIII
Orpheus Elianus a Carmelo in orbem editus a 2 
violinis et basso viola cum basso continuo
Amsterdam, uitgegeven bij Estienne Roger, 1698; der-
tien triosonates, voor 2 violen, viola da gamba en basso 
continuo. 

OPUS IX
Missa sacris ornata canticis 1. 2. 3. vocibus et 1. 2. 
3. 4. et 5 instrumentis
Amsterdam, uitgegeven bij Estienne Roger, 1699-1700; 
één mis voor 3 solostemmen, tien motetten voor 1 tot 3 
solostemmen, instrumenten en basso continuo

Vanaf 1701 bestudeerde Benedictus het Gre-
goriaans. Meerstemmige Latijnse motetten 
van zijn hand worden niet meer gepubliceerd. 
In 1711 verscheen een Processionale juxta usum 
Fratrum B.V. Mariae De Monte Carlo… Anno MDC-
CXI., uitgegeven in Antwerpen bij Plantijn. Meerdere
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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.

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
5

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 Marc Schippers

15.30 uur Tholen, Grote Kerk 
 Toelichting op de kerk en het orgel door Henk Quist
 Slotconcert door Niels de Klerk

‘Een grensgeval’:  
  Noord-Brabant - Zeeland
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ZDeze najaarsexcursie naar het westen van onze 
provincie met een uitstapje naar het nabijgelegen 
Tholen in Zeeland stond oorspronkelijk eind 2020 
gepland. Maar vanwege de coronacrisis is dat nu 
doorgeschoven naar deze dag in het najaar.
Ook nu weer de samenwerking met het maand-
blad De Orgelvriend en de KVOK (de Koninklijke 
Vereniging van Organisten en Kerkmusici).
Op de volgende pagina’s vindt u een beschrijving 
van de kerken en hun orgels.

zaterdag 
 8 oktober 2022
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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.

Najaars excursie
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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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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. 
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Het Van Dam-orgel 
 in de Grote Kerk te Tholen 

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.

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 

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 



Tijdens de coronaperiode initieerde de Brabantse Orgelfederatie een educatief project 
dat, geheel in lijn met de social distancing-regels, virtueel plaatsvond. De pandemie 
heeft immers talloze creatieve geesten uitgedaagd hoe je een publiek kunt blijven be-

E

Drie video’s op YouTube
Met de professionele hulp van Remco Heuvelmans van 
Natural Acoustics, die instond voor beeld, geluid en 
editing, nam Tommy van Doorn in voorjaar 2021 drie 
video’s op in de Sint-Petrusbasiliek en de Protestantse 
Kerk van Boxtel waarbij hij een tipje van de sluier op-
lichtte rondom de vraag: hoe maak je muziek op orgels? 
We zijn als orgelliefhebbers veel bezig met de historie 
van instrumenten: de achtergronden van bouwers, ge-
bruikte materialen, stilistische inzichten, de plaats waar 
een orgel staat, de praktijk waarin deze klinkt; maar 
wat er nu eigenlijk moet gebeuren voordat er muziek uit 
een orgel komt blijft voor velen een mysterieuze aan-
gelegenheid. Vanuit die insteek is Tommy aan de gang 
gegaan met de video’s. Hij had daarbij een publiek voor 
ogen dat mogelijk bekend is met orgels, maar misschien 
ook wel helemaal niet. Dat betekent dat de video’s in-
gaan op welke besluiten je als organist moet nemen om 
een muziekstuk te spelen. De eerste twee video’s gin-
gen over één van de meest belangrijke zaken bij het 
spelen op een orgel: de registratie. Immers, zonder 
een register open te zetten klinkt er weinig muzikaals. 
Omdat ieder orgel om een andere aanpak vraagt, werd 
het een demonstratie van één compositie op verschil-
lende orgels. In de derde video ging het over basale 
articulatieprincipes: wanneer laat je een toets los en 
wat voor effect heeft dat? De orgeltoon is zo lang als 
je de toets ingedrukt houdt - het bepalen van de wijze 
waarop de ene toon overgaat in de andere is fundamen-
teel voor het maken van muziek op orgels.

Educatief project
 met Tommy van Doorn

30 31

Drie nieuwe video’s
De Brabantse Orgelfederatie heeft besloten om ook dit 
jaar weer een serie van drie video’s te maken. Opnieuw 
zal Tommy aan een speeltafel, met Remco Heuvelmans 
achter de camera, gaan praten over orgelspel. In deze 
vervolgserie wordt wat verder de diepte ingegaan ten 
opzichte van de eerste serie. In de eerste twee video’s 
zal een kort repertoire-stuk behandeld worden: een ba-
rokke compositie en een romantisch werk. Hoe ga 
je aan de slag met dergelijke muziek en waarin zitten 
de verschillen? Er zal opnieuw aandacht zijn voor regi-
stratie en articulatie, maar nu zal er ook wat meer inge-
gaan worden op stilistische zaken en meer subjectieve 
elementen. Men maakt immers muziek, en daar mag ook 
wat persoonlijkheid in doorklinken. Om deze video’s te 
kunnen volgen is op de bladzijden 31-34 de bladmuziek 
bijgevoegd. De orgel spelende kijker kan zo zelf meelezen 
en desgewenst het stuk instuderen*. In de derde video 
zal er nader ingezoomd worden op het pedaalspel en is 
er aandacht voor enkele technische handigheidjes. In de 
loop van 2022 zullen de video’s op het YouTube-kanaal 
van de Brabantse Orgelfederatie gepresenteerd worden. 
De beste manier om orgel te leren spelen is - vanzelfspre-
kend	-	lessen	volgen	bij	een	gekwalificeerd	docent.	Deze	
video’s zijn daar zeker geen vervanging voor. Wel kan het 
een inkijkje geven in een bepaalde aanpak en een tipje 
van de sluier oplichten voor iemand voor wie het orgel een 
volstrekt onbekend fenomeen is. De videoserie poogt zo 
een beeld te geven van hoe de speler en het instrument 
‘samen’ aan het werk gaan om muziek te laten klinken. 

reiken. Online-concerten zijn een fenomeen 
geworden, maar ook online lezingen, vlogs, 
podcasts en talloze andere virtuele presen-
taties hebben een vlucht genomen. inmid-
dels hebben we allemaal ontdekt dat per-
soonlijke interactie veruit het beste blijft en 
het minst gekunsteld is, maar een online 
uitlegvideo aan de speeltafel van een orgel 
blijkt toch uitstekend te kunnen bestaan, 
pandemie of niet. 

*De pagina’s 31 t/m 34 kunt 
u voorzichtig uitnemen 

wanneer u ze als te spelen 
partituur wilt gebruiken. 

De stukken van Stanley staan 
dan op twee pagina’s

(34 en 31) naast elkaar.

Kijk op het BOF Youtube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UC85qlPN4WvV-TmfAOFo1mlQ
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Partituur behorend bij het 
educatieve project van de BOF. 
Zie bladzijde 30 
in Brabants Orgelrijkdom 2022.
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Partituur behorend bij het 
educatieve project van de BOF. 
Zie bladzijde 30 
in Brabants Orgelrijkdom 2022.
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VOOR BETAALBAAR VAKWERK

Ring 5
4471 PS  Oud-Sabbinge

Tel.: 0113  581175
Orgelmakers
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Zaterdag 7 mei

Waspik, Herv. Kerk
Aanvang 10:30 uur, 
Orgelbespeling en presentatie 
van het nieuwe jaarmagazine 
Brabants Orgelrijkdom 2022

Veghel, Sint-Lambertuskerk
Sint-Oedenrode, Sint-Martinuskerk
Schijndel, Sint-Servatiuskerk
Aanvang 13:00 tot 16:00 uur 
Orgelconcerten ‘Conversations with Friends’
van geluidskunstenaar, stadscomponist en 
dj Angela de Weijer

‘s-Hertogenbosch, Sint-Cathrienkerk
Aanvang 16:00 uur tot 16:30 uur
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Geerten van de Wetering, orgel

Zondag 8 mei

Nuenen, Clemenskerk
Aanvang 16:00 uur 
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Gonny van der Maten, orgel
Concert ‘Orgel & Poëzie’: werken van o.a. Beet-
hoven, Boëly, Boëllmann, Alain en Andriessen.

Vrijdag 13 mei

Waalre, Agnus Dei kerk
Aanvang 20:00 uur 
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Eelco Kooiker, orgel en Tessa van Buuren, viool. 
Muziek van o.a. Johann Sebastian Bach, 
Johann Ludwig Krebs, Josef Rheinberger en 
Wim de Ruiter

Mei

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

Zondag 15 mei  16.00 uur
Jelena Bazova – orgel

Zondag 19 juni  16.00 uur
 Rienk Bakker  – orgel

 Zondag 11 september  16.00 uur 
 Stephan van de Wijgert – orgel

 Zondag 11 december  15.00 uur
 Sons Kamerkoor o.l.v. Paul Gieles  
 Tannie van Loon  – orgel

Secretariaat:             Walcherenlaan 13 
5691ZV Son en Breugel

0499-473160
email: sjefdenuijl@chello.nl

Zaterdag 14 mei 

Helmond, Sint-Lambertuskerk
Aanvang 11:00 uur
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Marktbespeling stadsorganist Jan van de Laar

‘s-Hertogenbosch, Sint-Cathrienkerk
Aanvang 16:00 tot 16:30 uur
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Laurens de Man, orgel

Waalwijk, Sint-Jan de Doperkerk
Aanvang 16:00 tot 16:30 uur
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop	
Jaco van de Werken, orgel

Zondag 15 mei 

Boxtel, Sint-Petrusbasiliek
Aanvang 16:00 uur 
Toegang  € 8,-
Matthias Havinga, orgel (Ronde Luth.Kerk, A’dam)

Breugel, Sint-Genovevakerk
Aanvang 16:00 uur 
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Jelena Bazova, orgel

Cuijk, Sint-Martinuskerk
Aanvang 20:00 uur 
Toegang € 10,-
Pieter Dirksen, orgel
Muziek van Reincken & Bach

Dinsdag 17 mei

Waalwijk, Sint Jan de Doperkerk
Aanvang 20:15 uur 
Toegang € 10,- (een introducé gratis toegang)
Geerten van de Wetering, orgel
Elma Dekker, sopraan         

Zaterdag 21 mei

Bergeijk, en in België: 
Peer, Neerpelt en Achelse Kluis
‘Een grensgeval’  Orgelexcursie BOF
Zie bladz. 8 en verder

‘s-Hertogenbosch, Sint-Cathrienkerk
Aanvang 16:00 uur tot 16:30 uur
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Rob Nederlof, orgel

Wouw, Lambertuskerk
Aanvang 19:30 uur
Entree € 12,-
Peter Wildeman, orgel
Werken van o.a. Händel, Bach, Loeillet

Zondag 22 mei 

Ottersum, Johannes de Doperkerk
Sint Janstraat 13, 6595 AA (Limburg) 
Aanvang 16:00 uur 
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop	(suggestie	€	5,-)	
Tineke Steenbrink & Lambert Colson
orgel en cornetto 

Tilburg, Petrus & Pauluskerk
Aanvang 16:00 uur
Toegang gratis 
Projectkoor o.l.v. Bernhard Touwen 
en Rob Nederlof, orgel
Renaissance muziek

Dinsdag 24 mei 

‘s-Hertogenbosch, Sint-Janskathedraal
Aanvang 20:00 uur
Toegang € 10,- Kinderen tot 18 jaar gratis.
Véronique van den Engh, Sint-Janskathedraal

Vrijdag 27 mei 

Helmond, Sint-Lambertuskerk
Aanvang 20:00 uur
Toegang € 15,-
Openingsconcert ‘Robustelly, 250 jaar jong’
door stadsorganist Jan van de Laar
m.m.v. de sopranen 
Klaartje van Veldhoven en Aldona Bartnik
Concert in samenwerking met Lambertus Concerten

Zaterdag 28 mei 

Helmond, Sint-Lambertuskerk
Aanvang 11:00 uur
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Marktbespeling stadsorganist Jan van de Laar

Eindhoven, Sint-Catharina (Stads-)kerk
Aanvang 15.00 uur 
Toegang € 12,- 
CKE-Pas € 10,-; CJP houders, studenten en jonge-
ren tot 18 jaar € 5,- en t/m 12 jaar vrij toegang
Ruud Huijbregts, orgel
César Franck – Integrale II

Bergen op Zoom, Sint-Gertrudiskerk
Aanvang 16:00 uur
Toegang € 8,- / Vrienden Ibach-orgel € 4,- 
Gerben Mourik, orgel

‘s-Hertogenbosch, Sint-Cathrienkerk
Aanvang 16:00 uur tot 16:30 uur
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Willem Hörmann, orgel

Juniconcertagenda   &   orgelkringprogramma’s

Vrijdag 3 juni 

Helmond, Sint-Lambertuskerk
Aanvang 19:30 uur
Toegang € 10,-
Concert ‘Robustelly, 250 jaar jong’
Dorien Schouten, orgel

Zaltbommel, Gasthuiskapel
Gasthuisstraat 34
Aanvang 20:00 uur
Toegang € 20,- Donateurs € 18,- Kinderen gratis
Bart van Oort (fortepiano) 
Wout van der Linden, Maarschalkerweerd-orgel

Tilburg: Heuvelse (Sint-Jozef-)kerk
Festival Brabantse Componisten
Aanvang 20:00 uur 
Programma	met	koffiepauze
Toegang € 10,- 
Organisatie BOF Zie bladz. 16 en 17

Zaterdag 4 juni 

Helmond, Sint-Lambertuskerk
Orgelspeeldag: bespeel een half uur zelf het 
Robustelly-orgel. Aanvang 10:00 uur tot 16:30 uur
Vergoeding van € 15,- per blok van 30 minuten
Aanmelden: www.robustelly-society-helmond.com

‘s-Hertogenbosch, Sint-Janskathedraal
Aanvang 16:00 tot 16:30 uur
Toegang gratis.
Rik Melissant (1999), orgel (Middelharnis)

Zondag 5 juni 

Heeswijk, Abdij van Berne
Aanvang 16:00 uur 
Toegang € 10,-
Petra Veenswijk, orgel (Maria van Jessekerk Delft)

Dinsdag 7 juni 

‘s-Hertogenbosch, Sint-Janskathedraal
Aanvang 20:00 uur
Toegang € 10,-
Kinderen tot 18 jaar gratis.
Marcel Verheggen, St.-Servaasbasiliek, Maastricht

Zaterdag 11 juni 

Helmond, Sint-Lambertuskerk
Aanvang 11:00 uur
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Marktbespeling stadsorganist Jan van de Laar

Tilburg, Heuvelse (Sint-Jozef-)kerk
Aanvang 15:00 uur
Toegang vrij met vrijwillige bijdrage 
Jeugdig talent 
o.l.v. stadsorganist Rob Nederlof, orgel
Zomerse Zaterdagmiddag Muziek

Sint-Oedenrode, Sint-Martinuskerk
Aanvang 15:30 uur 
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Concertuitvoering van de 
Messe Solennelle in cis Op. 16 van Louis Vierne 
(Parijs, 1900) voor koor en twee orgels.
M.m.v. Het Strijps Kamerkoor 
o.l.v. Wilko Brouwers
Organisten: Henk Verhoef en Bert Augustus. 

‘s-Hertogenbosch, Sint-Janskathedraal
Aanvang 16:00 tot 16:30 uur
Toegang gratis.
Maarten Wilmink (2001), orgel (Borne)

‘s-Hertogenbosch, Grote Kerk
Aanvang 17:00 uur
Toegang gratis.
Choral Voices o.l.v. Daniel Rouwkema;
Jamie de Goei, orgel  
Evensong

Dinsdag 14 juni

Oosterhout, Sint-Jansbasiliek
Aanvang 19:00 uur 
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Benefietconcert	schoolkoor-	en	orkest	
Stedelijk Gymnasium Breda

Vrijdag 17 juni 

Helmond, Sint-Lambertuskerk
Aanvang 19:30 uur
Toegang € 10,-
Concert ‘Robustelly, 250 jaar jong’
Leon Berben, orgel

Venray, Sint Petrus’ Bandenkerk
Goumansplein, 5801 CP (Limburg) 
Aanvang 19:30 uur 
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop	(suggestie	€	5,-)	
Laurens de Man, orgel  

Zaterdag 18 juni 

Helmond, Sint-Lambertuskerk
Workshop voor amateurorganisten 
met max. 8 deelnemers,
op het Robustelly-orgel o.l.v. Leon Berben
Centraal staat het werk van P. Cornet, A. van den 
Kerkckhoven, J. Bull, Carolus Luython, Liber Frat-
trum Cruciferorum, J. Titelouze en F. Couperin.
Aanvang 10:30 tot 15:00 uur
Kosten per deelnemer per workshop € 45,-
Aanmelden via: 
website www.robustelly-society-helmond.com  

Martinuskerk Cuijk    

Op zondag. Aanvang 20:00 uur.

15 mei    Pieter Dirksen
Muziek van Reincken (300 jaar 

geleden overleden) en Bach.

3 juli                    Vincent van Laar (orgel) 
en David van Laar (altus)

Muziek van Susato, Purcell, Huygens, 
Buxtehude en Bach.

18 september  Ensemble Combattimento,
                    Pieter Dirksen (orgel) 
                 ‘Händel in Italië’ 

30 oktober                  Maurits Bunt
                   Muziek van Clérambault en Bach.

www.severijn-orgel.nl

Zaterdag 18 juni 

Tilburg, Heuvelse (Sint-Jozef-)kerk
Aanvang 15:00 uur
Toegang vrij met vrijwillige bijdrage 
Jeugdig talent
o.l.v. stadsorganist Rob Nederlof, orgel
Zomerse Zaterdagmiddag Muziek

‘s-Hertogenbosch, Sint-Janskathedraal
Aanvang 16:00 tot 16:30 uur
Toegang gratis.
Jesse Bruul (2000), orgel 

Wouw, Lambertuskerk
Aanvang 19:30 uur.
Entree € 12,-
Andre de Jager, orgel
werken van o.a. Liszt, Mendelssohn, Young, 
Bach, Händel, de Jager en Vierne

Zondag 19 juni 

Boxtel, Sint-Petrusbasiliek
Aanvang 16:00 uur 
Toegang  € 8,-
Jelena Bazova, orgel (Sacramentskerk, Breda)
Orgelconcert

Breugel, Sint-Genovevakerk
Aanvang 16:00 uur 
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Rienk Bakker, orgel

Dinsdag 21 juni 

‘s-Hertogenbosch, Sint-Janskathedraal
Aanvang 20:00 uur
Toegang € 10,-
Kinderen tot 18 jaar gratis.
Vincent van Laar, Dorpskerk, Eelde

Waspik, Ned.Herv. Kerk
Aanvang 20:15 uur 
Toegang € 10,- (een introducé gratis toegang)
Martien de Vos (orgel)  
Carina Backhuis (harp)  

Zaterdag 25 juni 

Helmond, Sint-Lambertuskerk
Aanvang 11:00 uur
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Marktbespeling stadsorganist Jan van de Laar

Tilburg, Heuvelse (Sint-Jozef-)kerk
Aanvang 15:00 uur
Toegang vrij met vrijwillige bijdrage 
Jeugdig talent 
o.l.v. stadsorganist Rob Nederlof, orgel
Zomerse Zaterdagmiddag Muziek

‘s-Hertogenbosch, Sint-Janskathedraal
Aanvang 16:00 tot 16:30 uur
Toegang gratis.
Albèrt Driessen (2002), orgel (Genemuiden)

‘s-Hertogenbosch, Grote Kerk
Aanvang 17:00 uur
Toegang € 10,-
Jamie de Goei, orgel  
Muziek van Duitse componisten

Sint-Cathrienkerk
‘s-Hertogenbosch

Toegang gratis met 
vrijwillige bijdrage.
Concerten van 
16:00 tot 
16:30 uur

Zaterdag 7 mei  
Geerten van de Wetering, orgel

Zaterdag 14 mei  
Laurens de Man, orgel

Zaterdag 21 mei 
Rob Nederlof, orgel

Zaterdag 28 mei 
Willem Hörmann, orgel
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Sint-Maartenskerk
Zaltbommel
Toegang € 12,- en donateurs € 10,- 
Kinderen gratis. Aanvang 20:00 uur.

Zaterdag 30 juli
Gerrie Meijers     Haarlem

Zaterdag 6 augustus         
Aart Bergwerff      Breda 
Zaterdag 13 augustus                  
André Knevel    St. Catherines, Canada 
Zaterdag 20 augustus    
Laurens de Man                  Utrecht 
Zaterdag 27 augustus   
Wout van der Linden  Brakel 

Gasthuiskapel
Zaltbommel
Toegang € 20,- en donateurs € 18,- 
Kinderen gratis. Aanvang 20:00 uur. 
Vrijdag 3 juni   
Bart van Oort (fortepiano)  
Wout van der Linden (orgel) 
Zaterdag 12 november  
Ensemble Concerto Instrumentale 
o.l.v. Reitze Smits  (orgel)  
www.MuziekkringBommelerwaard.nl

Juli concertagenda  &  orgelkringprogramma’s

Vrijdag 1 juli 

Helmond, Sint-Lambertuskerk
Aanvang 19:30 uur
Toegang € 10,-
Concert ‘Robustelly, 250 jaar jong’
Leon Berben, orgel 
 
Zaterdag 2 juli 

Tilburg, 
Pauluskerk, Heuvelse Kerk, Heikese Kerk
Van 13:30 tot 17:00 uur
Orgelwandeltocht langs vijf Tilburgse orgels
o.l.v. stadsorganist Rob Nederlof.
In samenwerking met Orgelkring Midden-Brabant.
Opgeven bij rob.nederlof@live.nl.
Prijs voor deelname aan deze wandeltocht (incl. 
koffie of thee) is € 10,- per persoon (overmaken 
op NL44 INGB 0636 5644 44 t.n.v R.E. Nederlof 
onder vermelding van ‘Orgelwandeltocht’)
Start 13:30 uur in de Pauluskerk (Bätz-orgel 
1765). Met een Stadsgids wandelen we naar de 
Heuvelse kerk (Smits-orgel 1894 en Loret-orgel 
1859),	koffiepauze,	Heikese	Kerk	(Franssen-orgel	
1918 en koororgel van Loek van Nes 1985).  
Slotconcert en einde 17:00 uur.

Oirschot, Sint-Petrusbasiliek
Aanvang 14:30 tot 15:00 uur 
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Tannie van Loon, orgel 

Oosterhout, Sint-Jansbasiliek
Aanvang 14:30 uur 
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Orgelpreuvement m.m.v. de Ludens muzikale 
adviseurs & friends

‘s-Hertogenbosch, Sint-Janskathedraal
Aanvang 16:00 tot 16:30 uur
Toegang gratis.
Martijn Borsje, Prot. Wijkgemeente, Dordrecht

Zondag 3 juli 

Heeswijk, Abdij van Berne
Aanvang 20:00 uur 
Toegang € 15,-
Jubileumconcert (70 jaar Berne Abdijconcerten)
Strijkorkest Lundi Bleu o.l.v. Carel den Hertog
en Ton van Eck, organist kathedrale basiliek Sint-
Bavo, Haarlem
Feestelijke heruitvoering van de ‘Suite 
concertante’ voor orgel en orkest, in 1977 
gecomponeerd door Albert de Klerk voor het 
25-jarig jubileum

Sint-Oedenrode, Sint-Martinuskerk
Aanvang 16:00 uur 
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Peter en de Wolf (concert voor alle kinderen)

Cuijk, Sint-Martinuskerk
Aanvang 20:00 uur 
Toegang € 10,-
Vincent van Laar, orgel en David van Laar, altus
Susato, Purcell, Huygens, Buxtehude en Bach

Donderdag 14 juli

Hilvarenbeek, Sint-Petrus’ Bandenkerk
Aanvang 12:00 tot 12:30 uur
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Schola Gregoriana o.l.v. Jac Peeters  
en Ad van Sleuwen, orgel

Zaterdag 16 juli 

Bergen op Zoom, Sint-Gertrudiskerk
Aanvang 13:15 tot 14:00 uur
Vrije toegang
Willeke Smits, orgel

Oosterhout, Sint-Jansbasiliek
Aanvang 14:30 uur 
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Hans Okkerse, orgel 
m.m.v. Manja Kruidhof-Okkerse, viool.

Sint-Oedenrode, Sint-Martinuskerk
Aanvang 15:30 uur 
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
zomer-/inloopconcert organist Tannie van Loon

‘s-Hertogenbosch, Sint-Janskathedraal
Aanvang 16:00 tot 16:30 uur
Toegang vrij
Marien van de Weg, orgel  (Genemuiden)

Wouw, Lambertuskerk
Aanvang 19:30 uur.
Entree € 12,-
Ignace Michiels, orgel
Werken van Van den Kerckhoven, Frescobaldi, 
Lübeck, Bach, Mendelssohn en Rheinberger

Zondag 17 juli 

Deurne, Willibrorduskerk
Aanvang 16:00 uur 
Willem Hörmann, orgel

Dinsdag 19 juli 

‘s-Hertogenbosch, Sint-Janskathedraal
Aanvang 20:00 uur
Toegang € 10,- Kinderen tot 18 jaar vrij
Hayo Boerema, Grote of St. Laurenskerk, R’dam

Donderdag 21 juli

Hilvarenbeek, Sint-Petrus’ Bandenkerk
Aanvang 12:00 tot 12:30 uur
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Sjak Smulders & Ramon van den Boom

Zaterdag 23 juli 

Helmond, Sint-Lambertuskerk
Aanvang 11:00 uur
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Marktbespeling stadsorganist Jan van de Laar

Bergen op Zoom, Sint-Gertrudiskerk
Aanvang 13:15 tot 14:00 uur
Vrije toegang
Matteo Imbruno, orgel

Oirschot, Sint-Petrusbasiliek
Aanvang 14:30 tot 15:00 uur 
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Tannie van Loon, orgel 

Oosterhout, Sint-Jansbasiliek
Aanvang 14:30 uur 
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Organist Hennie Vaatstra

Sint-Oedenrode, Sint-Martinuskerk
Aanvang 15:30 uur 
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
zomer-/inloopconcert door organist Jack Evers

‘s-Hertogenbosch, Sint-Janskathedraal
Aanvang 16:00 tot 16:30 uur
Toegang vrij
Maarten Havinga, orgel (De Bron cgk/ngk, A’dam)

Geldrop, Heilige-Brigidakerk
Aanvang 16:15 uur
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Martyn Noble, orgel 

‘s-Hertogenbosch, Grote Kerk
Aanvang 17:00 uur
Toegang € 10,-
Gerben Budding, orgel  
Muziek van Nederlandse componisten

Zondag 24 juli 

Boxtel, Sint-Petrusbasiliek
Aanvang 16:00 uur
Luisterplaats Pastorietuin (Duinendaal 2, Boxtel)
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Maurits Bunt (beiaardier Epe, Groningen)
Beiaardconcert

Gennep, Sint Martinuskerk
Zuid-Oostwal 33, 6591 DK (Limburg) 
Aanvang 16:00 uur 
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop	(suggestie	€	5,00)	
Geert Verhallen (Mill), orgel

Donderdag 28 juli

Hilvarenbeek, Sint-Petrus’ Bandenkerk
Aanvang 12:00 tot 12:30 uur
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Jos Moeke, orgel

 Sint-Martinuskerk
Sint-Oedenrode

Op en rond 
het Smits-orgel...
Zaterdag 11 juni, 15:30 uur  
Concertuitvoering van de Messe Solennelle 
in cis Op. 16 van Louis Vierne (Parijs, 1900) 
voor koor en twee orgels. Het Strijps Kamer-
koor o.l.v. Wilko Brouwers en de organisten 
Henk Verhoef en Bert Augustus.

Zondag 3 juli, 16:00 uur  
Peter en de Wolf 
(concert voor alle kinderen onder ons)

Zondag 11 september, 16:00 uur  
Bij dit oncert is de toegang € 10,- 
Pieter van Aarle, zang
Kwintet van Nos Jungit Apollo 
Wouter van der Wilt, orgel
  
Zondag 13 november, 16:00 uur  
Groots slotconcert Willem Hörmann, orgel 
    
Zie de concertagenda voor de zomercyclus 
op zaterdagen van 9 juli tot 13 augustus 
(Aanvang 15.30 uur, toegang gratis, vrije gift) 
en op zaterdag 10 september, de Nationale 
Orgeldag en Open Monumentendag. 

 www.smitsorgel.nl

Robustelly-orgel 1772  
Aanvang concerten  
jubileumserie 19:30 uur
(m.u.v. 27 mei: 20:00 uur)
Toegang € 10,- (met * € 15,-) 
 
vrijdag 27 mei* Jan van de Laar
 m.m.v. de sopranen Aldona Bartnik  
 en Klaartje van Veldhoven 

vrijdag 3 juni Dorien Schouten

vrijdag 17 juni Ben van Nespen

vrijdag 1 juli Leon Berben 
 
zondag 4 sept.  Bart Jacobs 
 
zondag 18 sept. Leo van Doeselaar 
 
zondag 2 oktober*   Jan van de Laar 
        met hoornensemble Capricorno 
 
Marktbespelingen om 11:00 uur
door stadsorganist Jan van de Laar
op de zaterdagen 14 en 28 mei, 11 en 25 
juni, 9 en 23 juli, 27 augustus, 10 en 24 
september en 8 oktober:    
 
Orgelspeeldagen 
Zaterdag 4 juni  10:00 - 16:00 uur
Zaterdag 10 september 12:30 - 16:30 uur 
Blokken van een half uur voor € 15,- 
Opgeven via de website

Workshop amateur-organisten 
Zaterdag 18 juni              door Leon Berben
Zaterdag 1 oktober        door Bart Wuilmus
van 10:30 - 15:00 uur 
Kosten per deelnemer € 45,- 
Opgeven via de website

Zaterdag 10 en 17 december:  
Muziek voor Advent en Kerst
Aanvang 16.00 uur Jan van de Laar

www.robustelly-society-helmond.com

Sint-Lambertuskerk
Helmond

Robustelly
250 jaar jong

Dinsdag 5 juli

‘s-Hertogenbosch, Sint-Janskathedraal
Aanvang 20:00 uur
Toegang € 10,-
Kinderen tot 18 jaar gratis.
Willeke Smits, Hooglandse Kerk, Leiden

Donderdag 7 juli

Hilvarenbeek, Sint-Petrus’ Bandenkerk
Aanvang 12:00 tot 12:30 uur
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Paul van der Heijden, orgel en 
Stefan van der Maas, hobo 

Zaterdag 9 juli 

Helmond, Sint-Lambertuskerk
Aanvang 11:00 uur
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Marktbespeling stadsorganist Jan van de Laar

Bergen op Zoom, Sint-Gertrudiskerk
Aanvang 13:15 tot 14:00 uur
Vrije toegang
Janno den Engelsman, orgel

Boxtel, Sint-Petrusbasiliek
Aanvang 14:00 uur  
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Mirjam Haag (organiste Mauritiuskirche, Kernen 
im Remstal, Duitsland)

Oosterhout, Sint-Jansbasiliek
Aanvang 14:30 uur 
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Organist Rowan van der Westen

Sint-Oedenrode, Sint-Martinuskerk
Aanvang 15:30 uur 
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
zomer-/inloopconcert door organist Jesse Bruul

‘s-Hertogenbosch, Sint-Janskathedraal
Aanvang 16:00 tot 16:30 uur
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Tannie van Loon, orgel

Geldrop, Heilige-Brigidakerk
Aanvang 16:15 uur
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Marc Schippers & Steven Knieriem, orgel 

‘s-Hertogenbosch, Grote Kerk
Aanvang 17:00 uur
Toegang € 10,-
Willem Hörmann, orgel  
(Muziek van Belgische componisten)

Zondag 10 juli 

Teeffelen, Sint-Benedictuskerk
Aanvang 16:00 uur
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Ruud Huijbregts, orgel 

Dinsdag 12 juli 

Waalwijk, Sint Jan de Doperkerk
Aanvang 20:15 uur 
Toegang € 10,- (een introducé gratis toegang)
Kamerkoor Tourdion o.l.v. Rick Muselaers 
Frans Bullens (orgel)

Zaterdag 30 juli 

Bergen op Zoom, Sint-Gertrudiskerk
Aanvang 13:15 tot 14:00 uur
Vrije toegang
Ton van Eck, orgel

Oosterhout, Sint-Jansbasiliek
Aanvang 14:30 uur 
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Organist Toon IJzerman

Sint-Oedenrode, Sint-Martinuskerk
Aanvang 15:30 uur 
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
zomer-/inloopconcert Bert Augustus, orgel
i.s.m.	Daphne	van	Zundert	(zang	en	blokfluit)

‘s-Hertogenbosch, Sint-Janskathedraal
Aanvang 16:00 tot 16:30 uur
Toegang vrij
Diederick Clements, orgel (Rotterdam)                   

Geldrop, Heilige-Brigidakerk
Aanvang 16:15 uur
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Tannie van Loon, orgel 

Zaltbommel, Sint-Maartenskerk
Aanvang 20:00 uur
Toegang € 12,- Donateurs € 10,- Kinderen gratis
Gerrie Meijers (Haarlem), orgel
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Brigidakerk
Geldrop

Toegang vrij. Collecte.  
Aanvang 16.15 uur.
 

zaterdag 9 juli 
Marc Schippers  
& Steven Knieriem, orgel
 
zaterdag 23 juli  
Martyn Noble, orgel
 
zaterdag 30 juli  
Tannie van Loon, orgel
 
zaterdag 6 augustus 
Anne-Gaëlle Chanon, orgel

zaterdag 20 augustus   
Philip Crozier (Montreal), orgel
 
zaterdag 27 augustus 
Dariusz Bąkowski-Kois, orgel
 
zondag 10 september  
Jaco van Leeuwen, orgel 
 
zondag 11 december  
Euwe en Sybolt de Jong 
ensemble DeJong&DeJongPlusplus 
en altvoliste

Augustus
Dinsdag 2 augustus 

‘s-Hertogenbosch, Sint-Janskathedraal
Aanvang 20:00 uur
Toegang € 10,-
Kinderen tot 18 jaar gratis.
Evan Bogerd, Westerkerk, Amsterdam

Donderdag 4 augustus 

Hilvarenbeek, Sint-Petrus’ Bandenkerk
Aanvang 12:00 tot 12:30 uur
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Jac Peeters, orgel

Zaterdag 6 augustus 

Bergen op Zoom, Sint-Gertrudiskerk
Aanvang 13:15 tot 14:00 uur
Vrije toegang
Margreeth de Jong, orgel

Oirschot, Sint-Petrusbasiliek
Aanvang 14:30 tot 15:00 uur 
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Gerard Hafkenscheid, orgel

Oosterhout, Sint-Jansbasiliek
Aanvang 14:30 uur 
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Organist Marien Stouten

Sint-Oedenrode, Sint-Martinuskerk
Aanvang 15:30 uur 
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
zomer-/inloopconcert door organist Bas Koster

‘s-Hertogenbosch, Sint-Janskathedraal
Aanvang 16:00 tot 16:30 uur
Toegang gratis.
Vincent de Ridder, orgel (Herv. Kerk, Arnemuiden)                 

Geldrop, Heilige-Brigidakerk
Aanvang 16:15 uur
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Anne-Gaëlle Chanon, orgel

Zaltbommel, Sint-Maartenskerk
Aanvang 20:00 uur
Toegang € 12,- Donateurs € 10,- Kinderen gratis
Aart Bergwerff (Breda), orgel

Zondag 7 augustus 

Boxtel, Sint-Petrusbasiliek
Aanvang 16:00 uur
Luisterplaats Pastorietuin (Duinendaal 2, Boxtel)
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Wim Ruitenbeek (beiaardier Harderwijk, Tiel,
Hilversum, Nijkerk)
Beiaardconcert

Donderdag 11 augustus 

Hilvarenbeek, Sint-Petrus’ Bandenkerk
Aanvang 12:00 tot 12:30 uur
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Wil van den Broek, orgel

Donderdag 18 augustus

Hilvarenbeek, Sint-Petrus’ Bandenkerk
Aanvang 12:00 tot 12:30 uur
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Ruud Verbunt, orgel

Zaterdag 20 augustus 

Dorst, Marcoenkerk
Aanvang 14:30 uur 
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Orgel Plus (blazers en/of zang) Frans Bullens.

Sint-Oedenrode, Sint-Martinuskerk
Aanvang 15:30 uur 
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
zomer-/inloopconcert Istvan Iperjesy, orgel

‘s-Hertogenbosch, Sint-Janskathedraal
Aanvang 16:00 tot 16:30 uur
Toegang gratis.
Erwin van Bogaert, orgel (Bonheiden, B)       

Geldrop, Heilige-Brigidakerk
Aanvang 16:15 uur
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Philip Crozier (Montreal), orgel 

Zaltbommel, Sint-Maartenskerk
Aanvang 20:00 uur
Toegang € 12,- Donateurs € 10,- Kinderen gratis
Laurens de Man (Utrecht), orgel

Zondag 21 augustus

Boxtel, Sint-Petrusbasiliek
Aanvang 16:00 uur
Luisterplaats Pastorietuin (Duinendaal 2, Boxtel)
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Tommy van Doorn (beiaardier Boxtel, Geldrop, 
Schijndel, Son)
Beiaardconcert

Donderdag 25 augustus

Hilvarenbeek, Sint-Petrus’ Bandenkerk
Aanvang 12:00 tot 12:30 uur
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Ad van Sleuwen, orgel 
Fien	van	Dingenen,	blokfluit	

Zaterdag 27 augustus 

Helmond, Sint-Lambertuskerk
Aanvang 11:00 uur
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Marktbespeling stadsorganist Jan van de Laar

Oosterhout, Sint-Jansbasiliek
Aanvang 14:30 uur 
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
WKMM-concert door familie Kalkman & friends:
orgel,	fluit	en	viool.

‘s-Hertogenbosch, Sint-Janskathedraal
Aanvang 16:00 tot 16:30 uur
Toegang gratis.
Leonard Seeleman, orgel (Prot. Gem., Oegstgeest)       

Geldrop, Heilige-Brigidakerk
Aanvang 16:15 uur
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Dariusz	Bąkowski-Kois,	orgel	

Zaltbommel, Sint-Maartenskerk
Aanvang 20:00 uur
Toegang € 12,- Donateurs € 10,- Kinderen gratis
Wout van der Linden (Brakel), orgel

Deurne, Willibrorduskerk
In de avond… 
Festival ‘Nacht van het Witte Doek’
een	stomme	film,	
begeleid door improvisaties op het orgel.

Zondag 28 augustus 

Oirschot, Sint-Petrusbasiliek
Aanvang 15:00 uur 
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Thed van den Aker, orgel

Boxtel, Sint-Petrusbasiliek
Aanvang 16:00 uur
Toegang  € 8,-
Anton Doornhein, orgel (Sint Dominicuskerk, 
Rotterdam)

Dinsdag 30 augustus

‘s-Hertogenbosch, Sint-Janskathedraal
Aanvang 20:00 uur
Toegang € 10,-
Kinderen tot 18 jaar gratis.
Stephan van de Wijgert, orgel (De Duif, A’dam)

Woensdag 31 augustus

Ottersum, Johannes de Doperkerk
Sint Janstraat 13, 6595 AA (Limburg) 
Aanvang 20:00 uur 
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop	(suggestie	€	5,-)	
Jos Maters & Marion Valk 
Duo Calyptura  

Sint-Janskathedraal
‘s-Hertogenbosch

Dinsdagavondconcerten
Aanvang 20.00 uur.  
Entree € 10,- 
Jongeren tot 18 jaar gratis

24 mei 
Véronique van den Engh
Sint-Janskathedraal, 
‘s-Hertogenbosch

7 juni  
Marcel Verheggen 
Sint-Servaasbasiliek, Maastricht

21 juni 
Vincent van Laar
Dorpskerk, Eelde

5 juli  
Willeke Smits
Hooglandse Kerk, Leiden

19 juli 
Hayo Boerema
Grote of Sint-Laurenskerk, 
Rotterdam

2 augustus
Evan Bogerd
Westerkerk, Amsterdam

16 augustus 
Richard Pinel
Jesus College, Cambridge (UK)

30 augustus 
Stephan van de Wijgert
De Duif, Amsterdam

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: 

4 juni 
Rik Melissant (1999) 

11 juni  
Maarten Wilmink  (2001)

18 juni  
Jesse Bruul  (2000)

25 juni  
Albèrt Driessen  (2002)
 
www.stjanskathedraal-orgelconcert.nl

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

Zondag 15 mei 
Matthias Havinga (Lutherse Kerk, Amsterdam)

Zondag 19 juni
Jelena Bazova (Sacramentskerk, Breda)

Zondag 28 augustus
Anton Doornhein (Dominicuskerk, Rotterdam)

Zondag 27 september
Arjan Veen (Maartenskerk, Doorn)

Zondag 9 oktober 
Tommy van Doorn (Petrusbasiliek, Boxtel) 
 
Inloopconcerten op zaterdag 
Aanvang 14.00 uur. 
Toegang	gratis,	vrijwillige	bijdrage	na	afloop.  
9 juli: Mirjam Haag (Mauritiuskirche, Kernen 
im Remstal, Duitsland), orgel

10 september: Tommy van Doorn, orgels en 
harmoniums, na afloop gelegenheid tot bezoek 
aan het Smits-orgel en de beiaard

Themaconcerten op zaterdag 
Aanvang 14.00 uur.  
Door Tommy van Doorn, orgel 
26 november: Adventsconcert.  
17 decenber: Kerstconcert.  
7 januari: Nieuwjaarsconcert

Catharinakerk
Eindhoven

o.a.v. Collegium Musicum Eindhoven 
ORGELCONCERTEN 2022
Toegang € 12,- 
(CKE-pas € 10,-/jongeren, studenten, CJP € 5,-/ 
kinderen tot 13 jaar: gratis)
 
zaterdag 28 mei   15.00 uur
Ruud Huijbregts, orgel 
(Franck-Integrale II)

24/25 september Orgelfestival 
(onder voorbehoud) 
met o.m. Ruud Huijbregts, orgel 
(Franck-Integrale III)

zaterdag 22 oktober   15.00 uur
Willem van Twillert, orgel   

zaterdag 26 november   15.00 uur
Ruud Huijbregts, orgel 
(Franck-Integrale IV)

Wijzigingen voorbehouden

Zie voor alle concerten: 
www.muziekindecathrien.nl

Zaterdag 3 september

Oosterhout, Sint-Jansbasiliek
Aanvang 14:30 uur 
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Familie	Datema:	orgel,	fluit	en	saxofoon.

‘s-Hertogenbosch, Sint-Janskathedraal
Aanvang 16:00 tot 16:30 uur
Toegang gratis.
Jan Pieter Lanooy, orgel (Vrijburg Amsterdam)  

Zondag 4 september

Heeswijk, Abdij van Berne
Aanvang 16:00 uur 
Toegang € 10,-
Henri Ormières, orgelvirtuoos Carcassonne (Fr)

Helmond, Sint-Lambertuskerk
Aanvang 19:30 uur
Toegang € 10,-
Concert ‘Robustelly, 250 jaar jong’
Bart Jacobs, orgel
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Zaterdag 13 augustus 

Bergen op Zoom, Sint-Gertrudiskerk
Aanvang 13:15 tot 14:00 uur
Vrije toegang
Corné Jopse, orgel

Oosterhout, Sint-Jansbasiliek
Aanvang 14:30 uur 
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Joost den Nooijer, orgel

Sint-Oedenrode, Sint-Martinuskerk
Aanvang 15:30 uur 
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Inloopconcert door organist Roelof Hamberg
Marian Hofstra (sopraan) 
Bas van Gestel (trompet)

‘s-Hertogenbosch, Sint-Janskathedraal
Aanvang 16:00 tot 16:30 uur
Toegang gratis.
Kees Doornhein, orgel  (‘s-Gravendeel)                  

Zaltbommel, Sint-Maartenskerk
Aanvang 20:00 uur
Toegang € 12,- Donateurs € 10,- Kinderen gratis
André Knevel (St. Catharines, Canada), orgel

Dinsdag 16 augustus 

‘s-Hertogenbosch, Sint-Janskathedraal
Aanvang 20:00 uur
Toegang € 10,-  Kinderen tot 18 jaar gratis.
Richard Pinel, Jesus College, Cambridge (UK)



Voor de laatste complete en actuele informatie over de orgelconcerten in Noord-Brabant: www.brabantorgel.nl
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September

Stichting Orgelkring
Waalwijk
Toegang € 10,- (één introducé gratis)
t/m 18 jaar en Vrienden SOW gratis. 
Aanvang 20.15 uur.

Zaterdagmiddag 14 mei (16:00 uur)
St. Jan de Doperkerk te Waalwijk. 
Jaco van de Werken (orgel)
Dit concert is gratis met vrijwillige bijdrage

Dinsdag 17 mei
St. Jan de Doperkerk te Waalwijk. 
Geerten van de Wetering (orgel)   
Elma Dekker (sopraan)  

Dinsdag 21 juni
Hervormde Kerk te Waspik.  
Martien de Vos (orgel)   
Carina Backhuis (harp)    

Dinsdag 12 juli
St. Jan de Doperkerk te Waalwijk. 
Kamerkoor Tourdion o.l.v. Rick Muselaers  
Frans Bullens (orgel) 
 
Dinsdag 20 september 
Witte (Besoyen)kerkje te Waalwijk.  
Barokensemble Scordatura met Axel Wenstedt 
(orgel/clavecimbel) en
Eleanor de Groot (altviool).

Dinsdag 11 oktober
Kerk a/d Haven te Waalwijk. 
Ben de Rooij (orgel)  
Hannie van Huijgevoort (mezzo-sopraan)

www.orgelkringwaalwijk.nl

MUZIEK OP ZATERDAG
Aanvang 17:00 uur  Toegang € 10,-  
www.batzorgel.nl Evensongs vrije gift

EVENSONGS

11 juni  l  Choral Voices 
o.l.v. Daniel Rouwkema ~ Jamie de Goei, orgel
 

8 oktober  l  Schola Davidica
o.l.v. Daniel Rouwkema ~ Jan Hage, orgel

ORGELCONCERTEN
25 JUNI  l  JAMIE DE GOEI 
   9 JULI  l  WILLEM HÖRMANN
23 JULI  l  GERBEN BUDDING 
27 AUGUSTUS  l  RIEN DONKERSLOOT
10 SEPTEMBER  l  ADRIAAN HOEK
24 SEPTEMBER l  JAMIE DE GOEI

Grote Kerk 
‘s-Hertogenbosch

Zondag 11 september
(Open monumentendag)

Bergen op Zoom, Sint-Gertrudiskerk
Orgelbespelingen en gelegenheid tot spelen

Breugel, Sint-Genovevakerk
Aanvang 16:00 uur 
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Stephan van de Wijgert, orgel

Sint-Oedenrode, Sint-Martinuskerk
Aanvang 16:00 uur 
Toegang € 10,-
Een concert met als titel: ‘Mijn gebed’. 
Pieter van Aarle, zang
Kwintet van Nos Jungit Apollo 
Wouter van der Wilt, orgel

Zondag 18 september 

Helmond, Sint-Lambertuskerk
Aanvang 19:30 uur
Toegang € 10,-
Concert ‘Robustelly, 250 jaar jong’
Leo van Doeselaar, orgel

Cuijk, Sint-Martinuskerk
Aanvang 20:00 uur 
Toegang € 10,-
Ensemble Combattimento, Pieter Dirksen, orgel
‘Händel in Italië’

Dinsdag 20 september

Waalwijk, Hervormde Kerk van Besoyen 
(Witte kerkje)
Aanvang 20:15 uur 
Toegang € 10,- (een introducé gratis toegang)
Barokensemble Scordatura met
Axel Wenstedt (orgel/clavecimbel) en
Eleanor de Groot (altviool).

Zaterdag 24 september 

Helmond, Sint-Lambertuskerk
Aanvang 11:00 uur
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Marktbespeling stadsorganist Jan van de Laar

Eindhoven, Sint-Catharina (of Stads-)kerk
Orgelfestival
Info op www.muziekindecathrien.nl Reserveren 
via de concertpagina daar. In de kerk losse (rest)
kaarten. Daar kunt u contant betalen of pinnen.
Ruud Huijbregts, orgel
César Franck – Integrale III

‘s-Hertogenbosch, Grote Kerk
Aanvang 17:00 uur
Toegang € 10,-
Jamie de Goei, orgel  
Muziek van Engelse componisten

Wouw, Lambertuskerk
Aanvang 19:30 uur
Entree € 12,-
Concert opgedragen aan Jan Walraven
Janno den Engelsman, orgel
speciale compositie van Daan Manneke voor Jan 
Walraven, en werken van o.a. Jan Walraven, 
Bach, Albert de Klerk

Zondag 25 september

Eindhoven, Sint-Catharina (of Stads-)kerk
Orgelfestival
Info op www.muziekindecathrien.nl Reserveren 
via de concertpagina daar. In de kerk losse (rest)
kaarten. Daar kunt u contant betalen of pinnen.
Ruud Huijbregts, orgel
César Franck – Integrale III

Boxtel, Sint-Petrusbasiliek
Aanvang 16:00 uur
Toegang  € 8,-
Arjan Veen, orgel, Maartenskerk Doorn

Venray, Sint-Petrus’ Bandenkerk
Goumansplein, 5801 CP (Limburg) 
Aanvang 16:00 uur
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop	(suggestie	€	5,00)	
Jan van de Laar (Helmond), orgel  

Zaterdag 1 oktober 

Helmond, Sint-Lambertuskerk
Workshop voor amateurorganisten 
met max. 8 deelnemers,
op het Robustelly-orgel o.l.v. Bart Wuilmus
Aanvang 10:30 tot 15:00 uur
Kosten per deelnemer per workshop € 45,-
Met aandacht voor het werk van A. van den 
Kerckhoven, M. van den Gheyn, J. La Fosse, 
J. Boutmy, L. Chaumont, F. Couperin, L.-N. 
Clérambault, J.-A. Guilain. J.-F. Dandrieu, J.-N. 
Lemmens en C.F. Van den Bogaert.
Aanmelden via: 
website www.robustelly-society-helmond.com

Zondag 2 oktober 

Nuenen, Clemenskerk
Aanvang 14:00, 15:00 en 16:00 uur 
Orgel- en koormuziek in resp. de kerken van 
Gerwen, Nederwetten en Nuenen in het kader 
van 200-jaar samenvoeging van deze plaatsen 
tot één gemeente (zie t.z.t. lokale pers).

Helmond, Sint-Lambertuskerk
Aanvang 19:30 uur
Toegang € 15,-
Afsluitingsconcert ‘Robustelly, 250 jaar jong’
met hoornensemble Capricorno en
Jan van de Laar, stadsorganist

Donderdag 6 en vrijdag 7 oktober 

Oosterhout, Sint-Jansbasiliek
Basisscholen Dierendag orgelproject.

Vrijdag 7 oktober 

Bergen op Zoom, Sint-Gertrudiskerk
IBACH-festival
Aanvang 21:00 uur 
Stille	film	met	orgelimprovisaties.
Paul de Maeyer, orgel

Zaterdag 8 oktober 

Helmond, Sint-Lambertuskerk
Aanvang 11:00 uur
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Marktbespeling stadsorganist Jan van de Laar

‘s-Hertogenbosch, Grote Kerk
Aanvang 17:00 uur
Toegang gratis.
Schola Davidica o.l.v. Daniel Rouwkema;
Jan Hage, orgel - Evensong

Bergen op Zoom, Sint-Gertrudiskerk
IBACH-festival
Aanvang 20:00 uur 
Ben van Oosten, IBACH-orgel

Sint-Gertrudiskerk 
Bergen op Zoom
Orgelconcerten:  
Aanvang 16.00 uur. 
Entree € 8,- en Vrienden € 5,-
 
Zaterdag 23 april  Voorjaarsconcert 
Janno den Engelsman, orgel 
& Bianca Jonkers, dwarsfluit 
 
Zaterdag 28 mei  
Gerben Mourik, orgel

Orgelconcerten op zaterdag 
13.15-14.00 uur   Vrije toegang 
  9 juli   Janno den Engelsman
16 juli   Willeke Smits 
23 juli   Matteo Imbruno
30 juli   Ton van Eck
  6 aug   Margreeth de Jong 
13 aug   Corné Jopse

10 en 11 september Monumentendag 
Orgelbespelingen en gelegenheid tot spelen

 
   Ibach-Festival  
   Vrijdag 7 oktober 21.00 uur 
   Stille film met orgelimprovisaties 
   Paul de Maeyer, orgel 

   Zaterdag 8 oktober 20.00 uur
   Ben van Oosten, IBACH-orgel  

   Zondag 9 oktober 09.30 uur
   ‘Het orgel in de liturgie’  
   m.m.v. Hortus Musicus Religiosus. 
   Janno den Engelsman, orgel

   Zondag 9 oktober 16.00 uur
   Vocaal Ensemble The Gents 
   o.l.v. Annemiek van der Ven. 
   ‘Ik zou wel eens willen weten’ 
   hommage aan Jules de Corte 

www.gertrudiscultuurstichting.nl

Oktoberconcertagenda  &  orgelkringprogramma’s

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

Dit jaar is het inmiddels voor 
de 21ste 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 Monumentendag, kerken 
geopend en presenteren or-
ganisten en orgelcommissies 
hun orgels.

Juist op deze dag proberen zij ook 
‘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 gebrui-
kelijke kerkelijke en liturgische wijze. 
Op veel plaatsen is nadere informatie 
over het orgel in het algemeen en spe-
cifieke	instrumenten	in	het	bijzonder	
te verkrijgen. Bezoekers kunnen soms 
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 2022 vindt plaats in de 
Catharinakathedraal in Utrecht 
terwijl, na een orgelwandeling langs 
een tiental ‘binnenstadorgels’, daar 
een slotconcert wordt gegeven op het 
hoofdorgel van de Domkerk.

Zaterdag 10 september
Nationale Orgeldag 
(Open monumentendag)
Bergen op Zoom, Sint-Gertrudiskerk
Orgelbespelingen en gelegenheid tot spelen

Helmond, Sint-Lambertuskerk
Aanvang 11:00 uur
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Marktbespeling stadsorganist Jan van de Laar

Helmond, Sint-Lambertuskerk
Orgelspeeldag: bespeel een half uur zelf het 
Robustelly-orgel.
Aanvang 12:30 uur tot 16:30 uur
Vergoeding van € 15,- per blok van 30 minuten
Aanmelden via:
website www.robustelly-society-helmond.com

Tilburg, Pauluskerk
Aanvang 13:00 uur 

Boxtel, Sint-Petrusbasiliek
Aanvang 14:00 uur  
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Tommy van Doorn, orgel, Petrusbasiliek, Boxtel
Inloopconcert op het Smits-orgel, koororgel 
en de harmoniums. Na afloop gelegenheid tot 
bezoek aan het Smits-orgel en de beiaard.

‘s-Hertogenbosch, Sint-Cathrienkerk
Aanvang 14:00 uur
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Willem Hörmann, orgel

Geldrop, Heilige-Brigidakerk
Aanvang 16:15 uur
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Jaco van Leeuwen, orgel 

Oirschot, Sint-Petrusbasiliek
Aanvang 14:30 tot 15:00 uur 
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Gerard Hafkenscheid, orgel

Oosterhout, o.a. Sint-Jansbasiliek
Aanvang 14:30 uur 
Orgelwandeling langs meerdere 
Oosterhoutse orgels

‘s-Hertogenbosch, Sint-Janskathedraal
Aanvang 16:00 tot 16:30 uur
Toegang gratis.
Erik van Bruggen, orgel (Waalse Kerk Leiden)

‘s-Hertogenbosch, Grote Kerk
Aanvang 17:00 uur
Toegang € 10,-
Adriaan Hoek, orgel  
Muziek Oost- en Noord-Europese componisten



November

Voor de laatste complete en actuele informatie over de orgelconcerten in Noord-Brabant: www.brabantorgel.nl
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Sint-Jansbasiliek 
Oosterhout
ORGELCONCERTEN op het 
MAARSCHALKERWEERD-ORGEL

Toegang gratis met vrijwillige bijdrage,
tenzij anders vermeld.

Dinsdag 14 juni, 19.00 uur.
Benefietconcert. (onder voorbehoud)
Benefietconcert	schoolkoor-	en	orkest	
Stedelijk Gymnasium Breda.

Donderdag 6 en vrijdag 7 oktober.
Dierendag-project basisscholen.   

Zondag 9 oktober, 14.00 en 15.00 uur. 
Dierendagconcert.
Orgelsprookje 
Pinguin en Beer: Een zee van liefde. 

Zondag 13 november, 15.00 uur. 
Toegang € 10,-. Jongeren/studenten gratis.
Concert met projectkoor en ensemble: 
“Mendelssohn & More”.

Zondag 11 december, 15.00 uur. 
Toegang gratis. Kerstconcert. 
Dit jaar verzorgd door de gemengde 
koren van de Basiliek en Dongen.

Op alle zaterdagen van 2 juli 
t/m 10 september* om 14.30 uur: 
gratis markt-inloopconcerten met 
lichtvoetige programmering. 

*Alleen 20 augustus niet in de basiliek, 
maar in de H. Marcoenkerk te Dorst.

www.stichtingludens.nl

Decen

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

Zaterdag/zondag  
10 en 11 september
Nationale Orgel- en Monumentendag, 
Diverse locaties en tijden
Zie onze website.

Zondag 2 oktober 15:00 uur
Trouwkerkje 
Tannie van Loon, orgel  
en bariton Frank Hermans

Hiernaast zullen op zondagen in 
oktober en november concerten 
zijn in de Van Goghkerk, Lambertus-
kerk en/of het Trouwkerkje.
Zie onze website.
www.facebook.com/orgelkringjacobuszeemans

www.jacobuszeemans.nl

Jubileum: 70 jaar
BERNE ABDIJCONCERTEN 
sinds 1952

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

  1 mei  Tommy van Doorn   
 organist Petrusbasiliek, Boxtel  

  5 juni Petra Veenswijk   
 organist van de Maria van Jessekerk, Delft

  3 juli*                 Jubileumconcert
 Strijkorkest Lundi Bleu
 o.l.v. Carel den Hertog
 en Ton van Eck
 organist basiliek Sint-Bavo, Haarlem   
 Feestelijke heruitvoering van de 
 ‘Suite concertante’ voor orgel en orkest
in 1977 gecomponeerd door Albert de Klerk
 voor het 25-jarig jubileum

  4 september  Henri Ormières    
 orgelvirtuoos uit Carcassonne (Fr)

  2 oktober  Andrea Trovato
 m.m.v. Silvia Martinelli, sopraan   
 organist te Arezzo (It) 
Programma rond Maria-maand: Salve Regina

  6 november Pieter Dirksen   
 Sint-Martinuskerk, Cuijk 

18 december* 16:15 uur
Jubileumconcert Marc Fitze   
 organist uit Bern (CH)
 Kerstconcert ‘Dromen als Messiaen’ 
 Een audiovisuele orgelperformance
rondom het orgelwerk ‘La Nativité’ uit 1935
van de Franse componist Olivier Messiaen.

Abdijstraat 49, Heeswijk
www.berneabdijconcerten.nl

Abdij van Berne
Heeswijk

Zondag 16 oktober 

Horst, Sint-Lambertuskerk
Sint Lambertusplein 16, 5961 EW (Limburg) 
Aanvang 15:30 uur
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop	(suggestie	€	5,-)	
Theo Hes, orgel

Macharen, Sint-Petrus’ Bandenkerk
Aanvang 16:00 uur
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Tommy van Doorn, orgel 
Rianne Wilbers, sopraan

Zaterdag 22 oktober 

Eindhoven, Sint-Catharina (of Stads-)kerk
Aanvang 15:00 uur 
Toegang € 12,- 
CKE-Pas € 10,-; CJP houders, studenten en 
jongeren tot 18 jaar € 5,- en t/m 12 jaar vrij 
toegang, tenzij anders vermeld
Willem van Twillert, orgel

Zondag 23 oktober 

Tilburg, Kapel Cenakel
Aanvang 16:00 uur
Toegang € 15,00 
MB € 7,50. Jongeren tot 30 jaar gratis
Matthijs	Koene,	panfluit
Geerten van de Wetering, orgel
Verrassende Orgelklanken

Zondag 30 oktober 

Cuijk, Sint-Martinuskerk
Aanvang 20:00 uur 
Toegang € 10,-
Maurits Bunt, orgel
Muziek van Clérambault en Bach

Zondag 22 mei 16.00 uur
Vrije toegang
Renaissance muziek
Tilburg, Petrus & Pauluskerk
(Vierwindenlaan 9-11)
Projectkoor o.l.v. Bernhard Touwen
Rob Nederlof (orgel)

Vrijdag 3 juni 20.00 uur
Festival Brabantse Componisten
Project Brabantse Orgelfederatie
Tilburg, Heuvelse kerk

Zaterdag 11, 18 en 25 juni  15.00 uur
Vrije toegang
Zomerse Zaterdagmiddag Muziek
Tilburg, Heuvelse kerk
m.m.v. jong talent 
o.l.v. de stadsorganist Rob Nederlof 
 
Zaterdag 2 juli  13.30 uur -17.00 uur
Deelname € 10,-
Zomerse Zaterdagmiddag Muziek
Orgelwandeltocht in het centrum van Tilburg 
met start in de Pauluskerk (Heuvelstraat 141) 
o.l.v. de stadsorganist Rob Nederlof

Zaterdag 10 september vanaf 13.00 uur
Vrije inloop
Nationale Orgeldag
Tilburg, Pauluskerk (Heuvelstraat 141)

Zondag 23 oktober 16.00 uur
Toegang € 15,- Jongeren <30 jaar gratis
Verrassende Orgelklanken
Tilburg, Het Cenakel (Kempenbaan) 
Matthijs Koene (panfluit)
Geerten van de Wetering (orgel)
Informatie & reserveren: www.cenakel.nl

Orgelkring 
Midden-Brabant
in samenwerking met 
Het Cenakel Tilburg

Zondag 6 november

Heeswijk, Abdij van Berne
Aanvang 16:00 uur 
Toegang € 10,-
Pieter Dirksen, orgel, Sint-Martinuskerk Cuijk

Zaterdag 12 november

Zaltbommel, Gasthuiskapel
Gasthuisstraat 34
Aanvang 20:00 uur
Toegang € 20,- Donateurs € 18,- Kinderen gratis
Ensemble Concerto Instrumentale o.l.v. Reitze 
Smits, Maarschalkerweerd-orgel

Zondag 13 november

Oosterhout, Sint-Jansbasiliek
Aanvang 15:00 uur
Toegang € 10,-
Concert met projectkoor en ensemble 
“Mendelssohn & More” (werktitel).

Sint-Oedenrode, Sint-Martinuskerk
Aanvang 16:00 uur 
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Willem Hörmann, orgel  

Zaterdag 10 december

Helmond, Sint-Lambertuskerk
Muziek voor de Advent
Aanvang 16:00 uur
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
stadsorganist Jan van de Laar

Zondag 11 december

Oosterhout, Sint-Jansbasiliek
Aanvang 15:00 uur
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Kerstconcert m.m.v. gemengde koren 
Basiliek & Dongen

Breugel, Sint-Genovevakerk
Aanvang 15.00 uur 
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Sons Kamerkoor o.l.v. Paul Gieles & Tannie van 
Loon, orgel

Geldrop, Heilige-Brigidakerk
Aanvang 16:15 uur
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Euwe en Sybolt de Jong, ensemble 
DeJong&DeJongPlusplus en altvoliste 

Zaterdag 17 december

Helmond, Sint-Lambertuskerk
Muziek voor de Kerst
Aanvang 16:00 uur
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
stadsorganist Jan van de Laar

Boxtel, Sint-Petrusbasiliek
Aanvang 14:00 uur
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Tommy van Doorn, orgel, Petrusbasiliek, Boxtel
Kerstconcert

Zondag 18 december 

Heeswijk, Abdij van Berne
Aanvang 16:15 uur 
Toegang € 15,-
Jubileumconcert 
(70 jaar Berne Abdijconcerten)
Marc Fitze, organist uit Bern (CH)
m.m.v. lichtkunstenaar Marcel Wierckx
Kerstconcert ‘Dromen als Messiaen’ 
Een audiovisuele orgelperformance rondom 
het orgelwerk ‘La Nativité’ uit 1935 van de 
Franse componist Olivier Messiaen.

‘s-Hertogenbosch, Sint-Cathrienkerk
Aanvang 16:00 uur
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Willem Hörmann, orgel

Zaterdag 7 januari 2023

Boxtel, Sint-Petrusbasiliek
Aanvang 14:00 uur
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Tommy van Doorn, orgel, Petrusbasiliek, Boxtel
Nieuwjaarsconcert

concertagenda  &  orgelkringprogramma’s

Lambertuskerk
Wouw

Orgelconcerten
Aanvang 19:30 uur 
Entree € 12,00

Zaterdag 21 mei
Peter Wildeman, orgel
Händel, Bach, Loeillet e.a.

   Zaterdag 18 juni 
   Andre de Jager, orgel
   Liszt, Mendelssohn, Youg, Bach, 
   Händel, de Jager en Vierne

   Zaterdag 16 juli
   Ignace Michiels, orgel
   Van den Kerckhoven, Frescobaldi, Lübeck,
   Bach, Medelssohn, Rheinberger, e.a.

   Zaterdag 24 september
   Janno den Engelsman, orgel
   opgedragen aan Jan Walraven
   Daan Manneke (speciale compositie),    
   Jan Walraven, Bach, Albert de Klerk 

www.orgelfondswouw.nl

Zondag 9 oktober 

Bergen op Zoom, Sint-Gertrudiskerk
IBACH-festival
Aanvang 09.30 uur
‘Het orgel in de liturgie’ 
m.m.v. Hortus Musicus Religiosus.
Janno den Engelsman, orgel
Aanvang 16:00 uur
Vocaal Ensemble 
The Gents o.l.v. Annemiek van der Ven.
‘Ik zou wel eens willen weten’ 
– hommage aan Jules de Corte

Oirschot, Sint-Petrusbasiliek
Aanvang 15:00 uur 
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Tannie van Loon, orgel

Heeswijk, Abdij van Berne
Aanvang 16:00 uur 
Toegang € 10,-
Andrea Trovato, organist te Arezzo (It)
m.m.v. Silvia Martinelli, sopraan
Programma rond Maria-maand: Salve Regina

Zondag 9 oktober 

Oosterhout, Sint-Jansbasiliek
Orgelsprookje Pinguin en Beer, Een zee van liefde

Boxtel, Sint-Petrusbasiliek
Aanvang 16:00 uur
Toegang  € 8,-
Tommy van Doorn, orgel Petrusbasiliek, Boxtel

Dinsdag 11 oktober 

Waalwijk, Kerk a/d Haven
Aanvang 20:15 uur 
Toegang € 10,- (een introducé gratis toegang)
Ben de Rooij (organist) 
Hannie van Huijgevoort (mezzo-sopraan)

Zaterdag 26 november

Boxtel, Sint-Petrusbasiliek
Aanvang 14:00 uur
Vrijwillige	bijdrage	na	afloop
Tommy van Doorn, orgel, Petrusbasiliek, Boxtel
Adventsconcert

Eindhoven, Sint-Catharina (of Stads-)kerk
Aanvang 15:00 uur 
Toegang € 12,- 
CKE-Pas € 10,-; CJP houders, studenten en 
jongeren tot 18 jaar € 5,- en t/m 12 jaar vrij 
toegang, tenzij anders vermeld.
Ruud Huijbregts, orgel
César Franck integrale IV
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Op zoek naar de oorzaak
De oorzaak van de verzakking werd aanvankelijk ge-
legd bij de reconstructie van de spaanbalgen in 2015 
waarbij het orgel vijftig centimeter naar voren geplaatst 
werd. Deze aanpassing, tezamen met het gewicht van 
een extra draagbalk, heeft het drukpunt van het orgel 
op de balustrade veranderd. Er kwam overleg met de 
constructeur, de aannemer en het bisdom. Ook de Rijks-
dienst voor monumentenzorg kon geen antwoord geven 
op de vraag wat de feitelijke oorzaak van de verzakking 
zou kunnen zijn.
De toestand verslechterde, de balustrade kwam steeds 
verder los van de muur en dit had natuurlijk consequen-
ties voor het orgel: de naden van de kas gingen open-
staan, de deuren gingen klemmen en om het instru-
ment spelend te houden moest de mechaniek steeds 
meer bijgeregeld worden.
Er werd besloten om te kijken naar de staat van de 
kolommen onder de ronde pilaren; daartoe werden de 
gemarmerde houten omhulsels verwijderd. Uit de con-
structietekeningen viel niet af te leiden dat de onder-
steunende kolommen daarachter van staal waren. Dat 
bleek toch het geval. Een van de twee kolommen was 
door het vocht in de bodem zodanig geoxideerd (afb.1, 
detail van afb. 2 linksonder) en verrot dat het orgel aan 
één kant vier centimeter is gaan verzakken. Bij controle 
van de kolom aan de andere kant bleek dat ook die een 
begin van oxidatie vertoonde.

De constructieve oplossing
Het bedrijf Triton uit Diessen, werkzaam in heel Europa, 
heeft het orgel met ‘stempels’ hydraulisch vijf centimeter 
omhoog geduwd (afb.2), om zo de mogelijkheid te cre-
eren de aangetaste gedeelten van de stalen kolommen 
er tussenuit te zagen (afb.3) en door nieuwe stukken te 
vervangen. Dit laatste werd gedaan door een gespecia-
liseerd lasbedrijf uit Hilvarenbeek. Ter voorkoming van 
roestvorming zijn de stalen kolommen aan de onder-
kant met menie behandeld en is er een pvc-mantel om-
heen geplaatst.

Het orgel staat weer recht
Door deze werkzaamheden onder de deskundige leiding 
van bouwkundige Leo Lamers (afb.4), staat het Van 
Hirtum-orgel sinds eind oktober 2021 weer horizontaal, 
sluiten de deuren weer en zijn de openstaande naden in 
de kas verdwenen. Alle orgelmechanieken zijn door Van 
Rossum Orgelbouw opnieuw afgeregeld zodat het orgel 
weer een aangenaam toucher heeft.
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Toen organist Ad van Sleuwen in 2018 
van vakantie terug kwam, zag hij dat de 
orgelbalustrade van de muur was losge-
komen. Dit gaf aan dat het in 1840 door 
Bernard van Hirtum gebouwde orgel aan 
het verzakken was... Hier het relaas van 
Leo Lamers, bouwkundige en lid van het 
parochiebestuur.
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HVan Hirtum-orgel 
 in Hilvarenbeek 
  staat weer recht



Orgelkring Jacobus Zeemans    
 en het Doe-orgel

Wat is een Doe-orgel
Enkele jaren geleden kwam de Orgelkring Jacobus 
Zeemans via de Brabantse Orgelfederatie en internet 
in aanraking met het Doe-orgel. Met dit handzame 
bouwpakket kan een echt bespeelbaar mechanisch 
pijporgeltje in elkaar worden. Het heeft twee octaven 
en	twee	houten	registers;	een	8-	en	een	4-voets	fluit.
Na gesprekken met betrokken mensen vanuit de 
gemeente en Cultuurcentrum ‘De Koepel’ werd het 
plan opgesteld om met behulp van zo’n Doe-orgel het 
pijporgel op basisscholen te introduceren en kinderen 
hiervoor te interesseren. De introductie bestaat uit 
een workshop op school en een bezoek aan de Sint-
Lambertuskerk in Etten-Leur waar een Pels & Van 
Leeuwen-orgel staat. Scholen schrijven via het Cul-
tuuraanbod van de Koepel in op dit project. Het project 
kon vanaf de start rekenen op enige belangstelling en 
enkele basisscholen schreven zich direct in. Omdat de 
orgelkring geen Doe-orgel had werd dit gereserveerd 
bij de BOF voor de periode waarin het project zou gaan 
plaatsvinden. 

Een eigen Doe-orgel
De Orgelkring was blij verrast toen vanuit de gemeente 
Etten-Leur werd besloten om voor dit doel zelf een 
Doe-orgel aan te schaffen. Begin 2020 werd het ge-
leverd en stond dus klaar voor eigen gebruik! Helaas 
werden in maart 2020 de scholen gesloten vanwege de 
coronacrisis en moest het project uitgesteld worden. 
In het najaar van 2020 en in 2021 kon het project 
gelukkig weer worden opgestart. Leden van de Orgel-
kring begeleiden het project en hebben nu een vijftal 
groepen bezocht. Bij twee groepen van een andere 
school moest het Doe-orgel project begin 2021 wegens 
corona opnieuw uitgesteld worden. 

Stap voor stap 
Het project start in de klas met enige uitleg over een 
pijporgel.	Ter	vergelijking	komt	de	gewone	blokfluit	
naar voren die meestal wel bekend is bij kinderen. De 
blokfluit	lijkt	veel	op	een	‘open	fluit’	van	een	orgel.	
Daarna worden de taken verdeeld. Enkele kinderen 
leggen alle toetsen alvast op volgorde (afb. 2), ande-

Orgelkring Jacobus Zeemans is in de gemeente Etten-Leur actief als beheerder en promotor 
van een drietal pijporgels. Twee ervan betreffen historische instrumenten die in de 17de 
eeuw gemaakt werden door de Bredase orgelmaker Jacobus Zeemans (1665–1744). 
Eén van de doelen is de bekendheid van het pijporgel te vergroten en zoveel mogelijk men-
sen hiervoor te interesseren. Dat doet de orgelkring door jaarlijks een aantal concerten te 
organiseren, informatie te geven en actief te zijn op de jaarlijkse Nationale Monumenten- en 
Orgeldag in september. En, sinds kort, ook middels het door hen aangekochte Doe-orgel.

ren doen dat met de twee pijpseries (afb. 1) en weer 
anderen zetten intussen het raamwerk in elkaar (2). 
De balg wordt gemonteerd en dan worden alle toetsen 
(3 en 4) en orgelpijpen (6) in het frame geplaatst. Het 
orgel is nu klaar en kan bespeeld worden!

Leuk voor alle kinderen
De ervaringen met het project zijn bijzonder te noemen! 
Het in elkaar zetten van het orgeltje is een leuke klus 
waar schoolkinderen erg gemotiveerd voor zijn. Het is 
techniek, natuurkunde, geschiedenis, muziek en hand-
vaardigheid in één en dat is heel leuk om te zien. Want 
wie geen instrument bespeelt of wellicht nauwelijks 
geïnteresseerd is in een orgel vindt de andere aspecten 
wél leuk om te doen. Het verbinden van de toetsen 
middels een haakje aan de windlade (5) is bijvoorbeeld 
een behoorlijk priegelwerkje dat niet voor ieder kind 
is weggelegd. Maar dat is niet erg, in de groep zijn er 
altijd wel een paar die dit wel goed kunnen, de an-

deren kijken dan even toe. Tijdens het project viel in 
alle groepen wel op dat kinderen dit allemaal heel erg 
leuk vonden om te doen! En kinderen die iets op een 
klavier kunnen spelen, bijvoorbeeld omdat ze pianoles 
hebben, komen aan de beurt als het orgeltje in elkaar 
gezet is. En dan daarbij helpen door met de hand lucht 
te pompen in het balgje, dat kan ieder kind...

Een echt groot orgel
Enkele dagen na de start in de klas kwamen de 
kinderen per groep naar de Sint-Lambertuskerk waar 
een echt groot pijporgel staat. Qua techniek werkt dit 
orgel precies hetzelfde als het Doe-orgeltje en ook bij 
de kerkbezoeken was de interesse groot en vonden de 
kinderen het allemaal reuze interessant. 

De leden van de Orgelkring Jacobus Zeemans 
hopen vanaf het nieuwe schooljaar in september 
2022 het project weer op te kunnen pakken! 
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HHelmondse
 Robustelly-orgel  
  jubileert

In Helmond wordt dit jaar feest gevierd want het orgel van de Sint-Lambertus-
kerk daar is jarig. Het instrument werd 250 jaar geleden gebouwd voor de 
Norbertijner abdij van Averbode (B) door Guillaume Robustelly èn het orgel 
kwam precies 200 jaar geleden, in 1822, naar Helmond, dubbel feest dus. 
Reden dat de Brabantse Orgelfederatie ervoor koos de Algemene Leden-
vergadering op zaterdag 22 oktober te houden bij dit jubilerende orgel.
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JJubileum-concertserie
- Niet meer alle concerten op de ‘veilige’ zondagavonden. Er is voor 
concertmomenten eenmaal per twee weken gekozen: de eerste vier 
concerten zijn op vrijdagavond ingaande 27 mei en de laatste drie op de 
zondagavonden vanaf 4 september met het slotconcert op 2 oktober.
- Ervaring heeft geleerd dat de concerten beter gespreid kunnen worden 
en daarom is er gekozen voor een interval in juli en augustus en het 
aanvangstijdstip van 19:30 uur (alleen 27 mei om 20:00 uur).
- De toegangsprijs bedraagt € 8,-. Voor het openings- en slotconcert is, 
in verband met een grotere opzet, de toegangsprijs vastgesteld op € 10,-.
- De inhoud van de programma’s zal afgestemd zijn op de ontstaans-
periode van het orgel, met (o.a. Franse) componisten uit de omgeving 
van het instrument, waarbij het jaartal 1822 aanknopingspunten biedt. 
Er zal ook voor deze Orgelserie weer een programmabrochure verschijnen 
met alle programma’s, cv’s van organisten en fotomateriaal.

Marktbespelingen
De marktbespelingen, dit jaar ook eenmaal per twee weken, zijn op de 
zaterdagochtenden. Na het shoppen vanaf 11:00 uur een half uurtje 
naar aansprekende muziek luisteren, even weer op adem komen... 
Stadsorganist Jan van de Laar nodigt u uit op de volgende zaterdagen:
14 en 28 mei, 11 en 25 juni, 9 en 23 juli, 27 augustus, 10 en 24 sep-
tember en tot slot op 8 oktober.

Muziek voor Advent en Kerst 
Op de zaterdagen 10 en 17 december is er weer sfeervolle muziek in 
een sfeervolle kerk vanaf 16:00 uur.

Workshop voor amateur-organisten 
De Robustelly Society Helmond biedt dit jaar amateur-organisten de 
kans om deel te nemen aan workshops die gegeven zullen gaan worden 
door twee vooraanstaande orgeldocenten.
Op twee zaterdagen van 10:30–15:00 uur is er plaats voor acht deelne-
mers: op 18 juni onder leiding van Leon Berben en op 1 oktober onder 
leiding van Bart Wuilmus. De aanmelding gaat op volgorde van inschrij-
ving via de website van de Robustelly Society, www.robustelly-society-
helmond.com. De kosten bedragen per deelnemer per workshop € 45,-.

Orgelspeeldagen
Voor organisten die graag zelf eens willen spelen op het magistrale 
Robustelly-orgel, is er de mogelijkheid om dit op twee speeldagen te 
komen ervaren. Geen instructie, maar zelf bezig zijn met het orgel.  
Gedurende twee speeldagen zijn er voor geïnteresseerden tijdsblokken 
van ca. 30 minuten beschikbaar op zaterdag 4 juni van 10:00–16:30 
uur en zaterdag 10 september van 12:30–16:30 uur. Inschrijving op 
volgorde van aanmelding. Er wordt een vergoeding van € 15,- gevraagd 
die geheel ten goede zal komen aan het onderhoudsfonds van het orgel. 
Alle informatie op www.robustelly-society-helmond.com. 

Het Robustelly-orgel geniet een grote 
faam in binnen- en buitenland van-
wege het bijzondere karakter: de vele 
originele registers en de maar liefst 
13(!) tongwerken van het orgel maken 
het mogelijk om het brede palet van 
Franse klassieke muziek heel authen-
tiek te doen klinken. Bovendien geven 
de wijzigingen die orgelmaker Smits 
in 1862 doorvoerde het orgel een nog 
grotere bandbreedte voor literatuur en 
improvisatie. Zie de geschiedenis van 
dit orgel op de bladzijde hiernaast.  
Nog steeds heeft dit instrument een 
stevige functie binnen de liturgie van 
de Sint-Lambertuskerk; daarnaast 
is het bij het grote publiek bekend 
geworden door de jaarlijkse concert-
series en de laatste twaalf jaren ook 
door de marktbespelingen op zater-
dagen. Niet te vergeten zijn de vele 
radio-opnames die in deze Lambertus-
kerk door Nederlandse Omroepen in 
de loop der jaren werden gemaakt, 
net als de talrijke opnames op lp en cd.
In Helmond is men terecht trots op de 
fraaie ranking op de lijst van mooiste 
Nederlandse orgels. En inderdaad, de 
uniciteit van dit prachtige orgel wordt 
daarmee onderstreept. Parochie en 
stad koesteren dit mooie instrument 
als klinkend cultureel erfgoed van 
lokale èn nationale importantie. 

Robustelly Society
De organisatie van de orgelseries is 
de laatste jaren in handen van de 
Robustelly Society Helmond. Binnen 
die organisatie heeft Jan van de Laar 
een vooraanstaande positie: als stads-
organist, organist van de parochie en 
als organisator. Hiernaast geeft hij 
een overzicht wat het jubileumjaar 
‘Robustelly, 250 Jaar Jong’ zoal omvat.
Na twee nagenoeg stille coronajaren 
wil het bestuur van de Robustelly 
Society hiermee graag de activiteiten 
van het jubileumjaar presenteren.

Het Robustelly-orgel 
De Luikse orgelbouwer Guillaume 
Robustelly bouwde dit orgel in 1772 
voor de Abdijkerk van Averbode (B) 
in een Franse bouwstijl. (Zie de voor-
pagina van dit magazine.)
Het had oorspronkelijk vier klavieren 
en een aangehangen pedaal. Met zijn 
dispositie volgens plan van 38 stem-
men telde het negen tongwerken: 
vier op het Grand’ Orgue, twee op 
het Positif, één op het Récit en twee 
op het Echowerk. De kas ontwierp hij 
in de stijl van zijn leermeester Jean-
Baptiste le Picard. In de nasleep van 
de Franse revolutie werd de abdij al 
na 25 jaar gesloten en werd het orgel 
gedemonteerd en opgeslagen. 
In 1822 werd het orgel verkocht 
aan de parochie te Helmond. Arnold 
Graindorge, zoon van Matthieu die 
leerling was van Robustelly, verzorg-
de de herbouw in de voormalige Sint-
Lambertuskerk. 

Wijzigingen door Smits
In 1862 plaatste F.C. Smits het in-
strument in de vernieuwde Sint-
Lambertuskerk. Daarbij verving hij 
het Récit en Echo door een Borst-
werk (om beter het koor te kunnen 
begeleiden), schoof de beide manu-
aalladen naar het midden en kon zo-

doende aan de beide zijden binnen 
de kas een nieuw zelfstandig pedaal 
toevoegen. Daarbij gebruikte hij veel 
van het oude pijpwerk. Naast het 
aanbrengen van nieuwe klavieren 
en mechaniek verving hij ook balg 
en balgstoel. Het orgel heeft vanaf 
dan drie klavieren en een zelfstandig 
pedaal. In 1925 werd door de Gebr. 
Smits het orgel gerestaureerd waar-
bij enkele registers werden vervan-
gen door meer romantische.

Latere restauraties
Bij de restauratie door Verschueren 
in 1954, noodzakelijk voor technisch 
herstel, werd de klank gewijzigd om 
deze meer in overeenstemming te 
brengen met Noordduitse barokorgels. 
De dispositie van 1862 werd gerecon-
strueerd met enkele toevoegingen. 
Daarbij werd tevens de winddruk 
verlaagd en werden regulateurs aan-
gebracht. Het pedaalklavier werd 
met vijf tonen uitgebreid.
Begin zeventiger jaren waren er plan-
nen om het orgel in zijn geheel te-
rug te brengen in de oorspronkelijke 
staat van 1772, maar door een toen 
dreigende sloop van de kerk werden 
deze plannen opgeschort. 
Uiteindelijk kon in 1975-1976 de res-

tauratie door  Verschueren plaatsvin-
den, waarbij voor Grand’ Orgue en 
Positif als uitgangspunt de situatie 
van 1772 werd genomen en voor 
Borstwerk en Pedaal die van 1862. 
Het door Smits in 1862 verplaatste 
pijpwerk kreeg zover mogelijk zijn 
oorspronkelijke plaats terug. De pe-
daaluitbreiding van 1954 bleef ge-
handhaafd. Deze restauratie was zo 
succesvol dat het orgel sindsdien 
grote nationale en internationale be-
kendheid geniet.
De  restauratie door Verschueren 
Orgelbouw, begonnen eind 2015, 
was voornamelijk gericht op tech-
nisch herstel. Naast het herstel van 
windkanalen en alle afdichtingen, 
werden o.a. integraal nieuwe pul-
peten aangebracht. Ventielen wer-
den gericht en opnieuw gelijmd. De 
mechanieken werden uitgeregeld 
en van nieuwe regelmoeren voor-
zien. De klavieren werden hersteld, 
het toetsbeleg opnieuw verlijmd en 
wat ivoor vervangen. Al het pijp-
werk is schoongemaakt, beschadi-
gingen hersteld en waar nodig is het  
houten pijpwerk opnieuw verlijmd.  
Op zondag 29 mei 2016 werd het 
hernieuwde orgel feestelijk in ge-
bruik genomen. 
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Het derde Smits-orgel, 
oorspronkelijk in Haaren (1867)
In 1866 krijgt Smits van Haarendal opdracht tot de 
bouw van een tweeklaviersorgel met aangehangen 
pedaal. Hij laat ook deze orgelkas vervaardigen door 
Beuijssen. In een brief aan Beuijssen adviseert Smits 
over de constructie van de verbinding van de orgel-
kas met de ‘binnenkast’ waarbij hij wijst op het risico 
van verzakken van het groot front. Het orgel bleef in 
onderhoud bij Smits en werd in 1885 door Smits II 
herplaatst in de toen vergrote kapel. 
Op advies van dr. W. Kerssenmakers werd in 1937, bij de 
bouw van een nieuwe kapel voor het seminarie, beslo-
ten het orgel bij de herplaatsing door B. Pels & Zoon te 
Alkmaar te laten uitbreiden en de tractuur te wijzigen in 
elektropneumatisch. Al het oude pijpwerk, uitgezonderd 
de Vox Caelestis 8 vt en de Fugara 16 vt, werd gebruikt 
voor het nieuwe orgel terwijl de oorspronkelijke windla-
den gebruikt werden voor het vergrote hoofdwerk. De 
oude hoofdwerkkas bleef gelukkig gespaard maar kreeg 
naastgelegen pijpenvelden voor o.a. het pedaalpijpwerk. 
Het front van het onderpositief verdween en een vrij-
staande speeltafel kreeg zijn plaats voor het orgel. 
In 1969 gaf orgeladviseur Willem Hüllsmann aan dat 
hij herstel in de toen bestaande vorm niet verantwoord 

vond en bracht dit orgel onder de aandacht van de 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg en van Hans van 
der Harst, adviseur van de K.K.O.R. In 1970 conclu-
deerden Rijksorgeladviseur Hendrik Oussoren en Onno 
Wiersma dat reconstructie zinvol zou zijn. 

De derde Smits nu in Den Dungen
Dit leidde tot de restauratie, reconstructie en over-
plaatsing naar Den Dungen, uitgevoerd door Gebr. 
Vermeulen te Weert, waarbij als adviseurs Hans van 
der Harst en Jan Boogaarts optraden. In het door 
Boogaarts opgestelde rapport werd omschreven dat 
naast het niet meer aanwezig zijn van het originele 
onderfront ook de achterwand en grote delen van de 
zijwanden ontbraken. Ook geeft hij aan dat er vooral 
aan de Cis-zijde veel aan de pijpen ‘gewerkt’ was, met 
name aan de voetopeningen en kernen, en dat de me-
talen pijpen waren ingekort of van stemrollen voorzien.
Nadat in 1981 de restauratie subsidiabel bleek werd 
in 1982 de opdracht aan Vermeulen verleend. Daarbij 
diende volgens offerte o.a. de orgelkas gereconstrueerd 
te worden op basis van oudere foto’s en tekeningen in 
het Smits-archief. Naast restauratie van de windladen 
diende het pijpwerk gerestaureerd te worden met her-
stel van de originele toonhoogte. Uiteraard moesten 
nieuwe klavieren en nieuwe mechanieken worden aan-
gelegd, evenals nieuwe windkanalen en conducten. De 
laden werden aan de bovenzijde voorzien van dekplaten. 
Deze reconstructie en restauratie werd uitgevoerd in 
1985/1986. Uiteindelijk werd het in 1986 in Den Dungen 
op een nieuwgebouwd oksaal geplaatst.
In 2005 heeft Nico van Duren onderhoudswerkzaam-
heden uitgevoerd waarbij de conducten van het Posi-
tief	deels	zijn	vervangen	door	flexibele	conducten.

B
Het eerste Smits-orgel (1836)
In 1836 leverde Franciscus Cornelius Smits I 
(1800-1876) uit Reek een nieuw orgel voor deze 
kerk. Pastoor J. van Iersel was bekend met de 
familie Smits. Schrijnwerker Jacobus Franciscus 
Beuijssen (1810-1885) uit Boxmeer vervaardig-
de de orgelkas. Hendrik Peeters (1815-1869) uit 
Antwerpen verzorgde hier zijn vermoedelijk eer-
ste beeldhouwwerk. 

Het tweede Smits-orgel (1910)
De in 1899 aangebouwde huidige toren luidde 
mogelijk het einde van het eerste Smits-orgel in. 
In 1909 werd vanwege de zeer slechte staat van 
het orgel besloten een nieuw pneumatisch orgel 
verdeeld over twee kassen in de nieuwe toren te 
laten bouwen door F.C. Smits III. Een kas stond 
aan de noordmuur voor het Manuaal en een 
aan de zuidmuur met het Positief. De klaviatuur 
stond in het midden met zicht op het altaar. Van 
het oude Smits-orgel werd een klein deel van het 
pijpwerk gebruikt, de klavieren werden in 1913 
gebruikt bij het herstel van het Severijn-orgel in 
Cuijk en de beide putti met bazuin bleven be-
waard. Die bevinden zich nu op de zijtorens van 
het huidige – derde - Smits-orgel.
In 1977 besloot het parochiebestuur het pneu-
matische orgel te vervangen door het Smits-orgel 
uit het voormalig Groot-Seminarie Haarendal in 
Haaren dat in 1967 gesloten was. 

Het huidige Smits-orgel 
in Den Dungen.  
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Aan het Smits-orgel in de parochiekerk 
van de H. Jacobus de Meerdere in Den 
Dungen is vorig jaar onder advies van 
Rogér van Dijk namens de K.K.O.R. 
groot onderhoud uitgevoerd door de 
orgelmakers Pels & Van Leeuwen te 
Rosmalen.  Aanleiding hiervoor was het 
feit dat het orgel vervormde frontpijpen 
vertoonde. De krans van de hoofdkas 
bleek verzakt en bij verdere demonta-
ge bleken ook diverse andere herstel-
werkzaamheden noodzakelijk. Daarop 
werd besloten groot onderhoud van de 
windladen in het werk op te nemen.

Het is een unieke situatie dat een kerk 
achtereenvolgens drie orgels van het 
orgelmakersgeslacht Smits binnen 
haar muren heeft. Een orgel van Smits 
I uit 1836 werd in 1910 vervangen door 
een pneumatisch orgel van Smits III. 
In 1986 werd dit instrument vervangen 
door het uit het seminarie te Haaren af-
komstige orgel van Smits I uit 1867.

Het Smits-orgel in Haaren vóór 1937 
Foto Ernest Vermeulen

Het Smits-orgel in de nieuwe kapel van Haarendal, 1978 
Foto Frans van der Wal
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In vogelvlucht 
 de orgelhistorie van Den Dungen 
  en de recente restauratie 
   van het huidige Smits-orgel

DDe drie Smits-orgels van     Den Dungen
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nagezien moeten worden, waarbij o.a. beschadigde stem-
inrichtingen van het pijpwerk konden worden hersteld.
Eind 2020 werd de opdracht voor de restauratie verstrekt. 

Aan de slag
De bovenkas bleek in 1986 met trekstangen aan de zeer 
dunne daken van de kappen te zijn verankerd, waardoor 
bij het verzakken van de kas deze kappen achterover ge-
trokken waren. Uit opmetingen aan de lijsten bleek dat 
toen ook al de bovenkas niet te lood had gestaan. Voor- 
en achterzijde van de krans waren d.m.v. vier trekstan-
gen aan elkaar verbonden. Op voorstel van de orgelmaker 
werd ter hoogte van de krans een raamwerk uit ijzeren 
platstaf rond de Manuaallade aangebracht (afb.5) om een 
complete demontage van de bovenkas voorkomen. De 
opgekrikte consoles en frontstokken konden aan de nieu-
we ‘binnenkrans’ worden bevestigd. De oude trekstangen 
konden daardoor vervallen. De overige ijzeren hulpcon-
structies in de hoeken van de krans en onder de daklijst 
aan de frontzijde zijn gehandhaafd. Met trekstangen werd 
de nieuwe ‘binnenkrans’ aan de achtermuur verankerd 
(afb.4). Deze oplossing had de instemming van adviseur 
en de rijksdienst.  

Ten behoeve van veilig stemonderhoud werd een houten 
stemplateau aangebracht dat met consoles aan de ach-
terkas werd bevestigd (ook afb.4).
Bij nader onderzoek constateerde Rogér van Dijk o.a. dat 
de oorspronkelijke toonhoogte niet helemaal is hersteld 
en de steminrichtingen deels niet volgens de makelij van 
Smits zijn aangebracht. Een nadeel is dat men de inge-
korte gedekte pijpen in 1986 als ‘lang genoeg’ beoordeel-
de terwijl ze wel te kort zijn, wat niet bevorderlijk is voor 
een goede afsluiting en stabiele stemming. Om praktische 
en	financiële	redenen	is	besloten	om	de	toestand	van	het	
pijpwerk maar als gegeven te beschouwen  (afb.6). Wel zijn 
de beschadigde steminrichtingen en labia hersteld.
Van de windladen werd de oude lederen bekleding (afb.8) 
verwijderd. Waar nodig zijn de bruggetjes in de cancelra-
men hersteld, cancellen werden uitgelijmd en alle laden 
werden opnieuw bekleed met leer. Alle pulpeten zijn ver-
vangen door nieuwe in de stijl van Smits. De ventielen 
zijn waar nodig hersteld en voorzien van een nieuwe dub-
bele belering. Na onderzoek zijn de kleinste boringen iets 
verruimd voor een optimalere windtoevoer. Aangetaste 
conducten werden vervangen door nieuwe met een hoger 
tingehalte voor zowel Manuaal als Onderpositief (afb.7).

De recente restauratie 
door Pels & Van Leeuwen
Verzakte pijpen in het front van het Smits-orgel (afb.3) 
waren enkele jaren geleden aanleiding voor de Dungense 
parochie om bij orgelmaker Pels & Van Leeuwen offerte 
aan te vragen voor herstel hiervan. Bij nader onderzoek 
door de orgelmaker bleek de hoofdkas voorover te hel-
len (afb.1 en 2) met verzakking van de frontstokken tot 
gevolg. Ook was hierdoor schade ontstaan aan kappen en 
conducten. Stabilisatie van het geheel was noodzakelijk. 
Medio 2019 bracht orgeladviseur Rogér van Dijk, na enke-
le bezoeken aan het orgel samen met rijksadviseur Wim 
Diepenhorst, een rapport uit. Hierin schreef hij o.a. “dat 
- om een degelijke oplossing voor de lange termijn te vin-
den - het nodig is de orgelkas weer goed te lood te stellen 
en stevig aan de achterwand van de kerk te verankeren. 
Deze verankering zou idealiter ter hoogte van de wind-
lade van het Manuaal moeten worden aangebracht”. Fei-
telijk werd de, zoals hiervoor aangegeven, door Smits in 
1866 uitgesproken zorg over het verzakken van het groot 
front	opnieuw	actueel.	Er	moest	nu	een	definitieve	oplos-
sing komen om de constructieve problemen te verhelpen.
Tegelijkertijd zouden dan nu ook windladen en pijpwerk 

Naast schoonmaak en waar nodig herstel van het pijp-
werk is bij een tweetal frontpijpen in de middentoren een 
koperen binnenvoet geplaatst. Van een aantal van de in 
1986 – zoals Rogér van Dijk aangeeft ‘weinig stijlgetrouw 
en in een afwijkende legering’ - bijgemaakte binnenpijpen 
waren de voeten (deels) aangetast, welke pijpvoeten 
waar nodig zijn vernieuwd. Bij de Basson/Oboe van het 
Onderpositief is de belering verwijderd.
Uiteraard zijn de mechanieken nauwkeurig afgeregeld en 
is de intonatie waar nodig gecorrigeerd.

Het Dungense Smits-orgel is een heerlijk klinkend instru-
ment met een prettige speelaard. Door het weghalen van 
de belering van het tongwerk van het Onderpositief kreeg 
dit register een meer kernachtige uitstraling.
Op termijn zal restauratie van het pijpwerk noodzakelijk 
zal zijn waarbij tevens goed naar de toonhoogte, lengte 
en steminrichtingen van de pijpen gekeken moet worden. 
Ook zouden dan de minder goed bijgemaakte binnenpij-
pen alsnog moeten worden vervangen. Dat betreft ca. 20 
stuks, met name in de Octaaf 4 vt, Nazard 3 vt en Octaaf 
2 vt van het Manuaal.
De oplevering van het orgel vond plaats op 8 mei 2021.
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DHet Smits-orgel van     Den Dungen hersteld
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Manuaal I 
Principaal  16’
Quintadeen  16’
Prestant  8’
Flûte Harm.  8’
Violon  8’
Gemshoorn  8’
Bourdon  8’
Octaaf  4’
Fluit  4’
Quint  2 2/3’
Octaaf  2’
Superquint  1 1/3’
Cornet D  V st 
Mixtuur  III-VII st
Trompet  8’
Klaroen  4’  

Manuaal II: 
(in zwelkast)
Bourdon  16’
Diapason  8’
Viola di Gamba 8’
Voix Celeste  8’
Quintadeen  8’
Flûte Travers  4’
Fugara  4’
Nazard  2 2/3’
Woudfluit	 	2’
Nachthoorn  1’
Harm.-Aetheria   III
Clarinet  8’
Solo Trompet  8’
Tremolo. 

DispositieF
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Defecten
In de negentiger jaren was het al nodig om frequent 
kapotte membranen van het pneumatische systeem te 
vervangen. Daar dit proces van lekkende membranen 
verergerde en ook ‘loodpest’ de aansluitingen van de 
pneumatische leidingen in het eikenhout aantastte, 
werd het orgel onbespeelbaar. Ook was er ernstige 
lekkage aan de balgen door het vergaan van het leer.
 
Herstel door Nico van Duren
Dankzij een belangrijke gift van een parochiaan aan het 
orgelfonds werd deze restauratie mogelijk gemaakt. 
Nico van Duren kreeg hiertoe begin 2020 de opdracht. 
Hij heeft het pneumatiek-leidingwerk hersteld (afb.1) en 
de balgen opnieuw beleerd (afb.2). Ook zijn de meer 
dan 5.300 (!) membraanzakjes vervangen (afb.3), is 
de speeltafel (afb.4) gereviseerd en is het gehele orgel 
schoongemaakt. 

Fantastisch concert
De ingebruikname vond plaats op zondag 17 oktober 
2021 met helaas een gelimiteerd aantal bezoekers door 
de toen geldende coronamaatregelen. Daarbij speelden 
Gerard Habaken, de organist van de Sint-Joriskerk, en 
Ruud Huijbregts, organist Sint-Catharinakerk en stads-
organist van Eindhoven, een fantastisch concert. Ruud 
Huijbregts speelde werken van Wagner gearrangeerd 
door Marco Enrico Bossi, van Camille Saint-Saëns en 
Hendrik Andriessen. Gerard Habraken voerde de Fuge 
über B.A.C.H. uit van Robert Schumann en werk van 
Wilko Brouwers en van Eugène Gigout en tot slot de 
Suite Gothique van Léon Boëllmann. Kortom een zeer 
indrukwekkend op het orgel toegesneden romantisch 
programma.

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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Het hoofdorgel van de Sint-Joriskerk 
te Eindhoven zweeg bijna 15 jaar. 
Het orgel werd in 1931 door de 
Gebr. Vermeulen te Weert met
behoud van wat oud pijpwerk 
gebouwd in de oude kassen 
van het Franssen-orgel uit 1913. 
Deze waren vervaardigd in het 
atelier van Custers te Stratum. 
Bij het herstel van het orgel 
door Vermeulen in 1955 werden 
enkele registers gewijzigd. 
Met zijn 52 sprekende 
stemmen is dit het grootste 
pneumatische orgel in ons land.

Manuaal III: 
(in zwelkast)
Prestant Viool  8’
Flûte Orchestre  8’
Viola  8’
Vox Angelica  8’
Holpyp  8’
Violine  4’
Flûte Dolce  4’
Piccolo  2’
Sexquialter  II st
Basson Hobo  8’
Vox Humana  8’
Tremolo.

Pedaal: 
Contrabas  32’
Principaalbas  16’
Subbas  16’
Quintadeen  10 2/3’
Octaafbas  8’
Cello  8’
Gedektbas  8’
Open Fluitbas  4’
Octaafbas  2’
Tubasson  16’
Trompetbas  8’
Schalmey  4’  

Koppelingen: 
Man. I – Man. II
Man. I – Man. III 
Man. II – Man. III 
Ped. – Man. I
Ped. – Man. II
Ped. – Man. III
Superoct. Man.I
Superoct. Man. I-II
Suboct. Man. I 
Suboct. Man. III

Speelhulpen: 
1 vrije combinatie 
Vaste combinaties 
(pp-p-mf-ff-tutti) 
Tutti (trede) 
Automatisch Pedaal 
(Man. II en Man.III)
Cresc. en Decres-
cendo met klok 
Tongwerken uit
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1 Voor herstel                Na herstel

3

3

Versleten membraam

Nieuwe membraamzakjes

VHet Franssen-Vermeulen-orgel   
  in de Joriskerk van Eindhoven 
  kwam in 2021 gereed
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De stadsorganist

Orgelwandeling op 2 juli met stadsorganist Tilburg

Brabantse stadsorganisten 
Momenteel telt onze provincie een viertal stadsorganisten. 
In 2009 werd Jan van de Laar, organist van het Robustelly-
orgel, in Helmond benoemd tot stadsorganist. Ruud Huij-
bregts, organist van de Catharinakerk in Eindhoven, kreeg 
zijn benoeming in 2011 en Ad van Sleuwen werd in 2015 
benoemd tot stadsorganist van Hilvarenbeek. Vorig jaar, per 
1 september 2021, werd Rob Nederlof door het gemeente-
bestuur van Tilburg benoemd tot stadsorganist aldaar.

De opdracht aan de stadsorganist
De diverse gemeentes in Nederland geven hun stadsorganist ver-
schillende opdrachten mee. Daarbij geeft de ene gemeente een 
vergoeding vanuit het culturele budget van de gemeente teneinde 
deze professionele taak ook echt inhoud te geven. Daarbij kan 
voor een genoemd aantal concerten of marktbespelingen een be-
paald honorarium worden vastgelegd. De andere gemeente ziet het 
stadsorganistschap meer als een ‘honoraire functie’ waarbij de titel 
voor de gemeente belangrijker lijkt dan de inhoud van de functie. 
Voorop staat vaak het betreffende stadsorgel, dat zowel natio-
naal als internationaal gepromoot moet worden. Zo kreeg Jan van 
de Laar de opdracht mee om naast het stimuleren van de brede 
orgelcultuur het befaamde Robustelly-orgel grote bekendheid te 
geven. Ook bij Ruud Huijbregts ligt er de link met het stadsorgel in 
de Catharinakerk in Eindhoven. In Hilvarenbeek was de opdracht 
‘het promoten van het Van Hirtum-orgel zowel nationaal als inter-
nationaal’.
Maar belangrijk is ook het leveren van een waardevolle bijdrage 
aan het culturele leven van de stad. Zo geeft Helmond nadruk-
kelijk aan om ook ‘plannen te maken samen met onderwijsinstel-
lingen’ en geeft Tilburg aan ‘dat ook andere doelgroepen benaderd 
moeten worden, er cross-overs gezocht moeten worden samen 
met culturele- en erfgoedmakers’. In Eindhoven wordt de stadsor-
ganist gevraagd ‘een impuls aan de orgelmuziek in Eindhoven te 
geven door samenwerking met andere organisaties en personen 
op dit gebied te bevorderen. Dit om een samenhangend en sterk 
programma rond orgelbespelingen te realiseren’.

De historie
In Nederland was er in de middeleeuwen maar 
zeer beperkt sprake van beroepsmatige mu-
ziekbeoefening anders dan in dienst van bij-
voorbeeld stadsbesturen. De stadspijpers, de 
stadsbeiaardier en de stadsorganist waren daar 
voorbeelden van. De grote toenmalige stads-
kerken maakten deel uit van het ‘publieke do-
mein’ en op marktdagen werd in de kerken 
rondgelopen en gediscussieerd. De opdracht 
voor de bouw van de orgels in die stadskerken 
werd toen ook vaak gegeven door het stadsbe-
stuur. De stadsorganist zorgde er dan voor om 
het volk dan te verpozen met zijn orgelklanken. 
Onze beroemdste stadsorganist uit vervlogen 
tijden was natuurlijk de Amsterdamse com-
ponist en organist Jan Pieterszoon Sweelinck, 
van wie wij vorig jaar zijn 400ste sterfdag her-
dachten. Hij bespeelde praktisch dagelijks in 
opdracht van het stadsbestuur tussen 1571 en 
1621 het orgel van de Oude Kerk in Amsterdam 
(zie afbeelding).
Vaak was de stadsorganist ook stadsbeiaardier. 
In de 17de eeuw werden steeds meer beiaar-
den geplaatst dankzij de ontwikkeling en het 
werk van de klokkengieters Hemony. Ook de 
beiaard was voor veel stadsbesturen een visi-
tekaartje van de stad.
Na de scheiding van kerk en staat kwam er ei-
genlijk een einde aan de functie van stadsorga-
nist en werd de organist meer de kerkorganist 
in dienst van de plaatselijk kerkgemeenschap. 
Hij bleef als stadsbeiaardier wel in dienst van de 
gemeente. In Haarlem bleef het orgel na jaren 
van geruzie toch eigendom van het stadsbestuur.

Herwaardering 
stadsorganistschap
In de tweede helft van de vorige eeuw raak-
ten steeds meer stadsbesturen ervan overtuigd 
dat hun stad, waar veelal ook zeer waardevolle 
en prachtige orgels stonden, zou moeten be-
schikken over een stadsorganist waarbij dit 
oude ambacht in ere werd hersteld. De functie 
van stadsbeiaardier was er nog steeds om de 
gemeentelijke beiaard wekelijks te bespelen. 
Veelal is de beiaard ook eigendom van de ge-
meente en bevindt zich in de (kerk)toren die 
ook eigendom is van de burgerlijke gemeente. 
Soms krijgt de stadsbeiaardier een – overigens 
geringe – vergoeding voor zijn spel, soms wor-
den alleen maar de reiskosten vergoed…
De stadsorganist (hij of zij) zou met orgelspel 
voor een feestelijke opluistering kunnen zorgen 
bij evenementen van de burgelijke gemeente. 
Sommige grote steden gingen voor bij de aan-
stelling van stadsorganisten, ook kleinere ge-
meenten volgden dit voorbeeld. 

Zaterdag 2 juli organiseert stadsorganist Rob Nederlof 
in samenwerking met Orgelkring Midden-Brabant een 
orgeltocht langs de orgels in de binnenstad van Tilburg 
met telkens een bespeling door Rob Nederlof.
De middag begint om 13:30 uur in de Pauluskerk waar het oud-
ste orgel van Tilburg staat: een prachtig Bätz-orgel uit 1765. 
Met een stadsgids, die onderweg over de historie en beziens-
waardigheden van het centrum vertelt, wordt naar de Heuvelse 
Kerk gewandeld waar twee fraaie romantische instrumenten 
staan: een Smits-orgel uit 1894 en een Loret-orgel uit 1859.

Na	een	korte	koffiepauze	gaat	de	tocht	verder	naar	
de Heikese kerk waar de twee grootste orgels van 
Tilburg staan: het Gebr. Franssen-orgel uit 1918 
en het Neobarokke koororgel van Loek van Nes uit 
1985. Hier zal het slotconcert plaatsvinden en ein-
digt het programma om 17:00 uur.
Kijk om u op te geven voor deze orgelmiddag op 
www.brabantorgel.nl in de concert-agenda bij 2 
juli.	Deelname	(incl.	koffie	of	thee)	bedraagt	€	10,-	
p.p., vooruit per bankoverschrijving te voldoen.W
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Ad van Sleuwen 
Hilvarenbeek

Jan van de Laar
Helmond

Ruud Huijbregts
Eindhoven

Rob Nederlof
Tilburg

Interieur van de Oude Kerk 
in Amsterdam met het orgel 
uit 1545, gebouwd door Jan 
van Covelens en Hendrick 
Niehoff, dat tot 1723 dienst 
deed. Afbeelding uit 1710 
door Jan Goeree.

4... en Noord-Brabant heeft er vier!

5

Eigen invulling
De organisten kunnen ook een eigen invulling aan hun func-
tie geven waarbij nieuwe wegen worden bewandeld. Zo gaf 
Ad van Sleuwen concerten met een klarinetensemble, een 
uitvoering van de Schilderijententoonstelling van Moussorg-
ski en concerten met werk van b.v. Poulenc. Tevens werden 
initiatieven ontplooid voor marktconcerten en werden pro-
jecten met schoolklassen uitgevoerd. Ook in Helmond zijn 
de marktconcerten een vast patroon voor Jan van de Laar. 
Tevens wordt daar jaarlijks voor diverse basisscholen een 
project voor Jeugd, orgel en beiaard uitgevoerd waarbij de 
stadsbeiaardier Rosemarie Seuntiëns haar rol in de toren ver-
vult. Ruud Huijbregts organiseerde met betrokkenen een 
orgelfestival na de renovatie van het orgel in de Catharina-
kerk. Daar werd ook het Doe-orgel voor de jeugd ingezet. 
In Eindhoven worden regelmatig schoolklassen ontvangen bij 
de orgels. In Tilburg is Rob Nederlof juist gestart als stads-
organist. Ook daar zijn plannen rond Jeugd, orgel en beiaard, 
terwijl op dierendag o.a. ‘Peter en de wolf’ rond het orgel zal 
worden gepresenteerd. Samenspel met de harmonie en orgel-
wandelingen staan ook op het programma. En omdat Tilburg 
ook beschikt over een stadscomponist zal dit zeker tot span-
nende muzikale uitingen leiden.

Vijfde stadsorganist in Oosterhout?
Bij het ter perse gaan van die magazine werd bekend dat de  
Stichting Ludens, die in Oosterhout concerten organiseert  en 
daar het Maarschalkerweerd-orgel van de Sint-Jansbasiliek in 
stand houdt, het initiatief heeft genomen om bij de gemeente  
te pleiten voor een stadsorganist. Aan het eind van dit jaar 
beslist de gemeenteraad over dit voorstel.

Cultuur kost geld
Laten we eerlijk zijn: voor niets gaat de zon op. Maar wan-
neer gemeentebesturen door professionals het culturele le-
ven in een stad een impuls willen laten geven, en wanneer 
de stadsorganist ook een visitekaartje moet zijn voor de ge-
meente, dan zal de gemeente ook budgettair hier iets moeten 
doen. Daarover zal iedereen het eens zijn: honorair maar ook 
budgettair! Alleen dan kunnen we de goede dingen bereiken.

Gilde van Brabantse stadsorganisten
Het is fantastisch dat de vier stadsorganisten van Brabant 
de koppen bij elkaar hebben gestoken en ze tot het ‘gilde 
van Brabantse stadsorganisten’ willen komen. Hopelijk zul-
len de komende tijd nog meer gemeentes een stadsorganist 
benoemen. En binnen het gilde kan veel worden uitgewisseld 
en nieuwe ideeën worden opgedaan om ook dit stuk cultuur 
een terechte plaats in onze Brabantse samenleving te geven.
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Het interview met Peter Damen o. praem. 
vindt plaats in een met serene stilte 
gevulde vergaderkamer van de Berne 
Norbertijnenabdij in Heeswijk-Dinther. 
Alleen het rustgevende tikken van 
een grote staande klok doorbreekt 
de stilte. Ter voorbereiding op het 
gesprek heeft Peter Damen, lid van 
de Norbertijner Orde, naast de klaar-
staande	 koffie	 een	 stapeltje	 ord-
ners neergelegd: het archief van de 
Orgelkring Berne Abdijconcerten. 
Stammend van ver voor de intro-
ductie van personal computers zijn 
er lijsten van alle orgelconcerten ge-
ordend op componist, op de namen 
van de duizenden uitgevoerde wer-
ken en op de concerterende organis-
ten, waaronder veel grote namen uit 
binnen- en buitenland: Marie-Claire 
Alain, prof. Hans Klotz, Guy Bovet, 
Leo van Doeselaar, Albert de Klerk, 
Dorthy de Rooij, Jan Jongepier, Jan 
Raas en ga zo maar door. Ook een 
map	 met	 affiches	 en	 programma’s		

kijken we samen door. Peter start 
met hoe de kring in 1952 werd ge-
sticht door Clemens van den Berg, 
ook Norbertijn, samen met Jan van 
Oorschot als penningmeester die dat 
tot aan zijn dood heeft gedan. Ook 
secretaris Rien de Visser, een dorps-
genoot, heeft in de beginperiode een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van de orgelkring.

Peter Damen
In 1964 vroeg Clemens van den 
Berg aan zijn jonge medebroeder 
Peter Damen om met hem de con-
certen te organiseren. Damen kon 
niet weigeren en vertelt daarom nu 
met enthousiasme over wat hij in die 
tijd daarna allemaal meemaakte, zo-
als de succesvolle excursies. Peter: 
“Rond 1990 hebben we vanuit de 
Abdij driemaal per jaar mooie bus-
tochten naar Oost-Brabant gemaakt 
waarbij telkens drie befaamde orgel-
tjes werden bezocht: ‘drie sterren 

aan het firmament’, zoals Macharen, 
Teeffelen en Ravenstein. Een gere-
nommerde organist die ook bij ons 
concerten gaf, zoals Jan Jongepier of 
Guy Bovet, ging dan die dag mee. Dat 
was tien jaar lang een groot succes.”

De serie orgelconcerten 
De opzet is in grote lijnen al die ja-
ren dezelfde gebleven. Vanaf 1970 
zijn in de concertserie twee concer-
ten voor orgel en kamerorkest opge-
nomen, en werd er een kerstconcert 
toegevoegd met een gerenomeerd 
kamerkoor of ensemble. Na het weg-
vallen van de landelijke en provinciale 
subsidies in de jaren ’90 vond er nog 
één concert met kamerorkest plaats en 
het genoemde kerstconcert. Nu ook de 
gemeentelijke subsidie is weggevallen 
wordt dat opgevangen met wat klei-
nere bezettingen. Voorop staat dat het 
hoge internationale doel bewaard blijft. 
Belangrijke kenmerken zijn nu:
1. het presenteren van organisten en 

Een interview met Peter Damen, 
voorzitter van de Stichting Berne Abdijconcerten 
Al 70 jaar biedt de Abdij in Heeswijk programma’s van hoog niveau met concerten 
op de eerste zondag van de maand, van mei tot en met december, m.u.v. augustus. 
Op de zondag vóór Kerstmis wordt de concertserie afgesloten met het Berne Kerstconcert.

T70 jaar Berne Abdijconcerten

Messiaen’ wordt de concertganger 
onderdeel van een bijzondere wereld 
waar klank en kleur samengaan. De 
orgelmuziek wordt begeleid door 
een visuele voorstelling van beelden 
en kleuren die op het orgel worden 
geprojecteerd. Messiaens ‘La Nati-
vité’, gebaseerd op het kerstverhaal, 
wordt uitgevoerd als nooit tevoren. 
De live-gegenereerde kleurbeelden 
zijn gebaseerd op de negen pastel-
tekeningen die de Franse schilder 
Charles Blanc-Gatti (1890-1966) in 
1936 maakte naar aanleiding van 
een van de eerste uitvoeringen van 
dit orgelwerk. Blanc-Gatti, die be-
vriend was met Messiaen, was een 
van de grondleggers van het Musi-
calisme, een kunststroming waarbij 
schilders theorieën over het verband 
tussen klank en kleur in praktijk 
brachten. De kleuranimaties in 
‘Dromen als Messiaen’ worden voor 
elk	orgel	en	bij	elk	stuk	specifiek	
gegenereerd. Zo is iedere uitvoering 
op elk orgel anders en uniek. Dit 
wordt gerealiseerd door audiovisu-
eel lichtkunstenaar Marcel Wierckx, 
in samenwerking met musicus en 
beeldend kunstenaar Johan Luijmes, 
naar een idee van laatstgenoemde. 
Marcel Wierckx zorgt samen met de 
Zwitserse top-organist Marc Fitze 
voor deze jubileumuitvoering in de 
Abdij van Berne.

Twee bijzondere 
  jubileumconcerten

Twee in het oog springende onder-
delen van de zeven concerten van 
dit jaar zijn de bijzondere jubileum-
concerten.

‘Suite Concertante’
Peter Damen legt uit: “Het eerste 
jubileumconcert vindt plaats op 3 
juli. Voor dat concert hebben wij 
het muziekstuk gekozen dat ons in 
1977 totaal onverwachts als cadeau 
werd aangeboden door Ministerie 
van Cultuur ter ere van ons 25-jarig 
bestaan. Het gaat om een uniek 
werk voor orgel en strijkorkest, 
geschreven door de grote compo-
nist/organist Albert de Klerk. Deze 
‘Suite Concertante’ bestaat uit een 
gedeelte geïnspireerd op de klokken 
van de Abdij, een deel op de Litanie 
en het derde deel op het Brabantse 
volkslied ‘Toen de hertog Jan kwam 
varen’.” Peter neuriet telkens de 
melodieën en zegt dan: “Het is 
schitterend! Dat orkest dat swingt 
door dat volkslied heen...! 
De uitvoering in de Abdij was des-
tijds onder leiding van dirigent Char-
les de Wolff met het Amsterdams 
kamerorkest en als solist hadden we 
de beroemde Duitse organist Günther 
Kaunzinger.  
Voor 3 juli hebben we een goed 
orkest gecontracteerd, Lundi Bleu, 
bestaande uit (oud)studenten o.l.v. 
Carel den Hertog, docent aan het 
Amsterdam Conservatorium. 
Ton van Eck, organist van de Sint-
Bavo-basiliek in Haarlem, zal de 
orgelpartij dan voor zijn rekening 
nemen. Omdat het zo’n bijzonder 
project is zal er omstreeks dezelfde 
tijd een tweede uitvoering plaats-
vinden in De Duif te Amsterdam. 
Verder willen wij onze donateurs een 
blijvende herinnering geven in de 
vorm van een cd opname, een live 
registratie van het concert.”

‘Dromen als Messiaen’ 
Het tweede jubileumconcert is 
tevens het kerstconcert. Gekozen is 
voor een audiovisuele performance 
rondom het beroemde, orgelwerk 
‘La Nativité du Seigneur’ uit 1935 
van de Franse componist Olivier 
Messiaen. Het werk bestaat uit 
negen ’meditaties’ over aan Kerst 
gerelateerde onderwerpen zoals 
‘La vierge et l’enfant’, ‘Les bergers’, 
‘Jésus accepte la souffrance’ en 
‘Dieu parmi nous’. 
De Franse organist en componist 
Olivier Messiaen verbond kleuren 
aan klanken wanneer hij zijn stuk-
ken componeerde. In ‘Dromen als In
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solisten van internationale betekenis 
en uit eigen land.
2. aandacht voor jong, veelbelovend 
talent.
3. het presenteren van instrumentale 
en vocale ensembles.
4. aandacht voor breed repertoire, 
diverse stijlen en interpretaties.
5.  stimuleren van het componeren 
en uitvoeren van nieuw werk.
6.  een vast schema van de concerten 
op zondagen en het kerstconcert
7. een onafhankelijke organisatie 
bestaande uit norbertijnen en niet-
norbertijnen.
Dit laatste punt wordt ingevuld door 
de werkgroep met al jaren als voor-
zitter Peter Damen, penningmeester 
Harrie van Dinther, bestuurslid Wim 
Franssen en als artistiek adviseur 
Stephan van de Wijgert, organist van 
‘de Duif’ in Amsterdam. Sinds kort is 
het bestuur aangevuld met de in 2018 
in België afgestudeerde orgelbouwer 
Charles Hofman en zangeres Rhea 
Knipscheer als secretaris.
Zo geeft de Heeswijkse Norbertijnen-
abdij, met haar 875 jaar de oudste 
nog bestaande Nederlandse klooster-
orde, nog steeds invulling aan een 
lange culturele traditie.
De musici treffen hier een gastvrije 
verblijfsaccommodatie aan waar zij 
zich in alle rust op het concert kunnen 
voorbereiden. Na de concerten is er 
gelegenheid om zowel de artiest(en) 
als elkaar te ontmoeten onder het ge-
not	van	een	kop	koffie	of	thee.	
In	de	specifieke	abdijsfeer	schept	de	
voortreffelijke akoestiek en het rijke 
bezit van twee voortreffelijke orgels, 
een romantisch en een barok-orgel, 
gunstige voorwaarden voor de Berne 
Abdijconcerten:

Het Vermeulen/
Adema-Schreurs-orgel
In de abdijkerk valt het oog onmid-
dellijk op het orgel in het koor. Dit 
oorspronkelijk door Vermeulen in 1931 
gebouwde orgel is in 1970 door Adema-
Schreurs uitgebreid, verbeterd en 
naar het koor verplaatst. Het heeft een 
electrische tractuur waardoor het te-
zamen met de toegepaste registers 
zeer geschikt is voor het vertolken 
van muziek uit de romantiek en later.
 
Het Gebr. Reil-orgel
Het in 2002 geplaatste Gebr. Reil-orgel 
uit 1981 kwam tegemoet aan de sterke 
wens om ook over een mechanisch in-
strument te kunnen beschikken, geschikt 
voor renaissance en barok muziek.  
In het jaar van het gouden jubileum van 
de Abdijconcerten – 2002 – is de aan-
schaf van dit barokorgel een gouden 
geschenk geweest; een klinkend begin 
van de volgende vijftig jaren. 
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Een van de bekendste Nederlandse 
musea is het Openluchtmuseum in 
Arnhem. Daar kunnen we het mate-
riële erfgoed van Nederland in een 
fraaie omgeving bewonderen. Minder 
bekend is het feit dat onder dit muse-
um ook Kenniscentrum Immaterieel 
Erfgoed Nederland (kortweg KIEN) 
ressorteert.
Op initiatief van de Brabantse Orgel-
federatie is sinds 2019 ook de Bra-
bantse orgelcultuur bijgeschreven in 
de Inventaris Immaterieel Erfgoed 
Nederland. Tijd voor een gesprek met 
Saskia van Oostveen van KIEN.
Saskia heeft geschiedenis gestudeerd 
aan de universiteit in Utrecht en is via 
het Meertensinstituut in de ban ge-
raakt van de volkskunde. De stap naar 
het immaterieel erfgoed en KIEN is 
dan ook snel gemaakt. Als voorbeel-
den van immaterieel erfgoed kun je 
denken aan carnaval, de bloemen-
corso’s, de metworstrennen in Box-
meer, de schuttersgilden, en dus ook 
de Brabantse orgelcultuur. 

Nederland heeft het UNESCO-verdrag 
in 2012 ondertekend en zich verplicht 
heeft om een inventaris op te zetten 
van het immaterieel cultureel erfgoed 
in Nederland. Onder het immaterieel 
erfgoed wordt verstaan: 
‘Cultuuruitingen die door erfgoedge-
meenschappen worden beleefd als 
erfgoed en hen een gevoel van iden-
titeit en continuïteit geven. Dit imma-
terieel erfgoed wordt steeds opnieuw 
vormgegeven in samenhang met 
maatschappelijke veranderingen en 
in interactie met de sociale omgeving 
en van generatie op generatie door-
gegeven.’ 

Immaterieel erfgoed
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KIEN is het instituut dat dit voor ons 
land coördineert. Bij het bijschrijven  
van immaterieel erfgoed op de in-
ventarisatielijst is het belangrijk dat 
er ook een borgingsplan is waarin 
staat op welke wijze men probeert 
het immaterieel erfgoed te behouden 
en door te geven aan volgende ge-
neraties. Dat borgingsplan wordt om 
de drie jaar getoetst. Als consultent 
heeft Saskia verschillende immateri-
eel erfgoedgemeenschappen bege-
leid om tot bijschrijving op  deze lijst 
over te kunnen gaan.
In haar huidige rol als Hoofd Erfgoed 
bij KIEN heeft ze meer een beleids-
inhoudelijke taak en ondersteunt ze 
de commissie die bepaalt of een erf-
goedtraditie geplaatst kan worden op 
de lijst. Ook is ze betrokken bij het 
toetsen van borgingsplannen. Saskia 
weet dan ook als geen ander dat de 
corona-epidemie	 ook	 flinke	 effecten	
heeft op het immaterieel erfgoed. Zo 
ziet zij dat vele activiteiten niet zijn 
doorgegaan vanwege de maatrege-
len die door de overheid zijn geno-
men. Maar ook dat er heel veel wél 
gebeurd is in de coronatijd, zoals de 
vernieuwde website van de BOF en de 
YouTube	filmpjes.	Ook	constateert	zij	
dat veel organisaties nu te kampen 
hebben met het terugtreden van ou-
dere bestuursleden. Veel bestuursle-
den hebben corona gehad, datzelfde 
geldt voor mensen uit hun omge-
ving. Doordat men noodgedwongen 
een tijdje niet-actief is geweest heb-
ben velen nu de keuze gemaakt om 
niet meer opnieuw actief te zijn als 
bestuurslid. Aan de andere kant blijft 
het moeilijk om jongere vrijwilligers 
voor bestuursfuncties te vinden. 

KIEN beseft dat deze problemen ook 
de erfgoedgemeenschappen  parten 
speelt en zal daar bij de toetsingen 
van de borgingsplannen zeker aan-
dacht en begrip voor hebben. KIEN 
organiseert trainingen voor erfgoed-
gemeenschappen om met dergelij-
ke uitdagingen in de borging om te 
gaan.       

Saskia	 heeft	 zelf	 geen	 specifieke	
voorkeur voor orgelmuziek. Ze heeft 
een brede muzikale smaak van klas-
siek tot pop – waarbij wereldmuziek 
overheerst. Toch heeft Saskia een 
bijzondere band met de orgelmuziek 
omdat haar echtgenoot vroeger wél 
op het orgel speelde. Aan het slot 
van ons plezierige gesprek lopen we 
naar het enige orgel dat te zien is in 
het Nederlands Openluchtmuseum. 
In het 17de-eeuwse kerkje van ’s-
Heerenhoek uit Zeeland, dat werd af-
gebroken en in Arnhem opgebouwd, 
is een fraai ‘orgel’ te bewonderen. 
Maar schijn bedriegt want het blijkt 
geen echt orgel te zijn, maar een in 
1903 aangeschaft tweedehands een-
klaviers Vocalion-orgel, gebouwd in 
1897. Dat is een harmonium met een 
pijpenfront waarvan de pijpen niet 
functioneren.
 
Als het gaat om de Brabantse Orgel-
cultuur is dit nu als immaterieel erf-
goed goed in beeld in Arnhem. In een 
tijd van razendsnelle sluiting van veel 
kerken en het daarbij verpieteren 
van de orgels in onze provincie zou 
je willen dat er ergens in het Open-
luchtmuseum plek zou zijn om een te 
sluiten fraai Brabants kerkje inclusief 
het orginele pijporgel te plaatsen.In
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in 2019 heeft de Brabantse Orgelfederatie de Brabantse orgel-
cultuur 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 muziekinstrument, door ontkerkelijking en door de kosten van 
onderhoud van de orgels.
Binnen het BOF-bestuur is door Wim Goossens en Ruud Severijns 
een erfgoedzorgplan geschreven met als doel de Brabantse 
orgelcultuur te beschermen en te borgen. Inmiddels is dit plan 
op de Nationale Inventaris geplaatst. 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 knelpunten weg te nemen die de 
toekomst van de Brabantse orgelcultuur in de weg staan. 
De Brabantse Orgelfederatie neemt op dit terrein het voortouw.

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.
Begin 2022 zijn bij KIEN 362 tradities door ge-
meenschappen aangedragen en staan op een of 
meerdere door Kien beheerde  lijsten (te weten: 
Nationale Inventaris, Netwerk, Register en Unesco 
Wereld Erfgoed).

Interview met 
 Saskia van Oostveen 

Saskia van Oostveen
bij het Vocalion-orgel 
in het Nederlands 
Openluchtmuseum. 
Foto: Ruud Severijns

Foto: 
Het Bremser/Verschueren-orgel 
(1677-1959) 
in de Sint-Petrusbasiliek 
van Boxmeer
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