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Hartelijk welkom 
als lezer van de eerste 
Brabantse Orgelkrant ! 

In deze krant vindt u op de middenpa-
ginas de Brabantse orgelagenda met de 
orgelconcerten in Noord-Brabant voor 
zover deze bij het ter perse gaan bekend 
waren. Verder treft u achtergrondarti-
kelen aan over orgels en orgelmakers, 
interviews, wetenswaardigheden over de 
Brabantse Orgelfederatie en nieuws uit 
verschillende orgelkringen. 
Deze krant is een initiatief van de 
Brabantse Orgelfederatie, die met deze 
uitgave een van haar doelstellingen 
realiseert. Het is de bedoeling dat de 
orgelkrant voortaan elk jaar in het begin 
van de lente verschijnt. 

Vereniging Brabantse Orgelfederatie
De Brabantse Orgelfederatie, opgericht 
in 2007, heeft tot doel om het culturele 
erfgoed dat het orgel vormt in stand te 
houden en om de orgelcultuur in het 
algemeen en die van Noord-Brabant in 
het bijzonder, te bevorderen. Wij probe-
ren dit te bereiken door in onze provin-
cie de belangstelling voor het orgel te 
vergroten, door de samenwerking tussen 
de diverse orgelkringen te stimuleren en 
door het organiseren van activiteiten op 
het gebied van het orgel. Op bladzijde 2 
vindt u meer hierover.

De eerste Brabantse Orgelkrant
      Verheugd en trots zijn we dat we al
             zo snel na de oprichting van 
                     onze vereniging er in 
                           geslaagd zijn deze 
                                  orgelkrant het 
     licht te doen zien! 

gratis

Wij zijn bijzonder 
dankbaar voor 
de steun van het 
Noord-Brabants 
Prins Bernhard 
Cultuurfonds, die 
de realisatie van 
deze krant mede 
mogelijk heeft ge-
maakt. 
Wij hopen van 
harte dat de krant 
in een behoefte 
voorziet en wensen          

Heyneman-orgel
Sint-Janskathedraal 
‘s-Hertogenbosch

u veel plezier         bij het lezen en het 
gebruiken van de concertagenda.

Bert Ramakers, 
voorzitter Brabantse Orgelfederatie

Kabinetorgel van  
Jan Jakob Vool

in het Provinciehuis
van Noord-Brabant

Brabantse
Orgelfederatie
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Colofon:

Brabantse Orgelkrant 2008
1e jaaruitgave.

Met deze uitgave hoopt de 
Brabantse Orgelfederatie 
belangstelling voor het orgel 
te wekken, zodat steeds meer 
mensen, en vooral ook 
jongeren, alle kwaliteit die er op 
orgelgebied in Noord-Brabant 
voorhanden is, gaan ontdekken!

Correspondentieadres: 
Brabantse Orgelfederatie
De Naaldenmaker 6
5506 CD Veldhoven. 

E-mail: info@brabantorgel.nl

Rabo-bankrekening 
1109.35.837 
t.n.v. Brabantse Orgelfederatie.
K.v.K. Oost-Brabant 1720 2724. 

Redactie en fotografie:
Wim van der Ros en
Wijtse Rodenburg.

Vormgeving:
Wijtse Rodenburg

Druk:
Flevodruk Harlingen bv
Drukkers aan zee

Deze uitgave is mede mogelijk 
gemaakt door een bijdrage van 
het Prins Bernardfonds en het 
CultuurAmateurfonds.

Alle informatie in deze 
orgelkrant onder voorbehoud. 

www.brabantorgel.nl

Wim van der Ros, 
penningmeester, informatie en
documentatie

Bert Augustus, beheer

Piet Groenendijk, excursies en
Festival Nieuwe Muziek

Frans van Mameren

Nick van Broekhoven, secretaris

Bert Ramakers, voorzitter, 
belangenbehartiging

Wijtse Rodenburg, website, 
orgel-agenda

Ad van Sleuwen, (niet op de foto)
excursies en Festival Nieuwe Muziek  

Doelstellingen van de Vereniging
De Brabantse Orgelfederatie heeft tot 
doel om het culturele erfgoed dat het 
orgel vormt in stand te houden en om 
de orgelcultuur in het algemeen en die 
van Noord-Brabant in het bijzonder te 
bevorderen. Zij wil dit bereiken door de 
interesse voor het orgel te vergroten, 
door de samenwerking tussen de diver-
se orgelkringen te stimuleren en door 
het organiseren van diverse activiteiten 
op het gebied van het orgel.

Eerste activiteiten
Een aantal gebieden zal vanuit de Bra-
bantse Orgelfederatie nadrukkelijk de 
aandacht krijgen. 
Zo zal de federatie een wegwijzer zijn 
bij het beheer van orgels. Dit is een 
belangrijke prioriteit, waarbij ook de 
Provincie heeft aangegeven dat er in 
het kader van monumentenzorg grote 
behoefte is aan een inventarisatie van 
de status van het orgelbezit in Noord-
Brabant, met name gericht op de staat 
van het beheer en onderhoud. Bij deze 
functie wordt overigens niet alleen ge-
dacht aan het beheer in technische en 
onderhoudsmatige zin, maar ook aan 
het gebruik van de orgels in de liturgie 
en bij concerten. 
Met de inrichting van een informatie- 

Oprichting.
Op maandag 12 februari 2007 is bij No-
taris Koudijs & Galama te Geldrop de 
oprichtingsakte verleden en sindsdien is 
de Vereniging Brabantse Orgelfederatie 
een feit. 

Het rijke Brabantse orgelbezit
De provincie Noord-Brabant heeft een 
rijk orgelbezit dat zeer de moeite waard 
is om als cultureel erfgoed in stand te 
worden gehouden. Veel grote en kleine 
orgelkringen waar regelmatig concerten 
worden georganiseerd, rekenen op een 
grotere belangstelling dan de laatste ja-
ren het geval was. 
In de loop der tijd is het orgel steeds 
onbekender geworden mede als gevolg 
van de ontkerkelijking. Veel mensen ko-
men niet meer als vanzelfsprekend met 
dit prachtige instrument in aanraking. 
Om het tij te keren en de orgels en de 
orgelmuziek een nieuwe impuls te ge-
ven, heeft de Brabantse Orgelfederatie 
ambitieuze plannen. Zij is gestart met 
enkele leden en met de inzet van een 
actief bestuur, in de overtuiging dat het 
perspectief zoals geschilderd, overtui-
gend is om alle Brabantse orgelkringen 
in een actieve samenwerking te vereni-
gen en de doelstellingen van de federa-
tie te realiseren. 

De Vereniging 
Brabantse Orgelfederatie

en documentatiecentrum betreffende 
Noord-Brabantse orgels en orgelkrin-
gen is reeds een aanvang gemaakt. 
Eveneens is van bijzonder belang de 
jaarlijkse uitgave en presentatie van 
de Noord-Brabantse Orgel-agenda: 
alle concerten en excursies waarbij het 
orgel een rol speelt in één overzichte-
lijke agenda. Deze agenda vindt u in 
deze orgelkrant en de steeds actuele 
versie op onze website. 
Er zullen Festivals voor nieuwe orgel-
muziek  door de federatie georgani-
seerd gaan worden.
Bekende en minder bekende orgels in 
Noord-Brabant komen aan bod bij de 
excursies die gepland staan.

Zie elders in deze krant voor meer in-
formatie over deze actieve werkgroe-
pen van de Orgelfederatie.

Internet.
Ook het internet speelt een belang-
rijke rol: www.brabantorgel.nl is een 
belangrijk communicatiemiddel tussen 
de leden en informatiebron van alles 
wat met de Noord-Brabantse orgelcul-
tuur te maken heeft. Via deze site kan 
men zich ook opgeven voor de digitale 
nieuwsbrief van de Brabantse Orgel-
federatie.

Op 20 januari 2007 gingen vertegenwoordigers van Brabantse orgelkringen na afloop van de oprichtingsbijeenkomst op 
de foto staand voor het Conservatorium-orgel (in 1985 gebouwd door Loek van Nes) in de Heikese kerk in Tilburg.

2

Het bestuur van de (op Ad van Sleuwen na) bij het orgel 
van de St.Martinuskerk in St.-Oedenrode. 

Het bestuur
op de foto hieronder van links naar rechts:
(vermeld zijn functie en aandachts/
activiteitsgebied binnen het bestuur)

Brabantse
Orgelfederatie



Frans Jespers
Een bezoek aan een orgel of orgelconcert 
heeft met je belangstelling voor dit speci-
ale instrument te maken, maar ook met je 
smaak. We hebben in Noord-Brabant orgels 
in vele stijlen ter beschikking, maar de le-
zer kan daaruit zelf kiezen volgens de eigen 
smaak. Ik geef graag wat aanwijzingen.

Smaken en stijlen
Er zijn orgels in allerlei soorten en maten. 
Vooral het klankkarakter kan flink verschil-
len, van intiem tot bulderend, van zacht zwe-
vend tot scherp. De kenners weten dat en 
zoeken een orgel van hun voorkeur uit. Want 
sommige mensen horen graag meditatieve 
muziek, anderen liever opgewekte barok 
met een pittige fuga erbij, weer anderen zijn 
onder de indruk van daverende romantiek, 
maar er zijn ook liefhebbers van spannende 
eigentijdse muziek. Gelukkig kunnen we met 
onze Brabantse orgels veel luisteraars bedie-
nen. Toch komen de meeste orgels het best 
tot hun recht in een specifiek deel van het 
repertoire. Ik noem wat mogelijkheden in 
vogelvlucht.

Voor muziek uit de renaissance hebben we 
in Noord-Brabant niet veel geschikte orgels, 
want uit de periode vóór 1600 zijn hier geen 
orgels goed bewaard. Dat is opvallend en 
ook een beetje tragisch, want in de zestiende 
eeuw was Brabant een toonaangevend ge-
bied in de orgelbouw voor West-Europa. Al-
leen het rugpositief van het orgel in de Grote 
Kerk van Breda stamt grotendeels uit 1534, 
maar de klank is gemoderniseerd. 

Zelfs echte barokorgels zijn er weinig. In de 
zeventiende en achttiende eeuw was Brabant 
na de verwoestingen van de Tachtigjarige 
Oorlog namelijk grotendeels bezet gebied 
(‘generaliteitsland’), waardoor de kerken 
nauwelijks het geld hadden om een orgel te 
kopen of te onderhouden. Alleen enkele pro-
testantse kerken konden dat na 1750 wel, 
zoals te zien is in Tilburg (Pauluskerk), Oos-
terhout en Waspik. Maar na de Franse Tijd 
is de schade ruimschoots ingehaald. Eerst 
werden tientallen antieke orgels uit Bel-
gië aangeschaft, en daar zijn nog een paar 
magnifieke instrumenten van over, zoals het 
Severin-orgel in Cuijk (ca. 1650) of het Ro-
bustelly-orgel in de Lambertuskerk van Hel-
mond (1772). Op zulke instrumenten klinkt 
barokmuziek uitstekend.

In het midden van de negentiende eeuw 
bleef er veel vraag naar nieuwe orgels. Drie 
familiebedrijven voldeden vooral aan die 
vraag: de families Van Hirtum in Hilvaren-
beek,  Vollebregt in Den Bosch, en Smits in 
Reek. De Van Hirtums hielden vast aan de 
rococostijl van eind achttiende eeuw, o.a. in 
Hilvarenbeek. De Vollebregten presenteer-
den Hollands classicisme, dat o.a. in Breugel 
en Erp te horen is. De Smitsen ontwierpen 
een eigen Brabants classicisme, bijvoorbeeld 
in St. Oedenrode en Oirschot. Op deze orgels 
klinkt barokmuziek vaak verrassend goed, 
maar latere klassieke werken ook. Toch heb-
ben vooral de Smits-orgels ook iets drome-
rigs of melancholieks.

Dit geldt eveneens voor de romantische 
orgels, die in Brabant relatief laat ingang 
vonden, eigenlijk pas na 1870. De Mechel-
se orgelbouwer Loret, de late Smitsen, en 
Maarschalkerweerd plaatsten opvallend ro-
mantische orgels met zwevende klanken. 
Hier kunnen Franse en Duitse romantische 
werken prima op uitgevoerd worden. Die ro-
mantische bouwstijl bleef hier lang in zwang, 
tot ongeveer 1960, ook in de ongeveer hon-
derd orgels die in de herbouwde kerken van 

kort na de Tweede Wereldoorlog tot stand 
kwamen.

Vanaf 1960 kwam er een heroriëntatie op de 
klassieke orgelbouw op gang. Sinds die tijd 
zijn tevens de meeste van de ruim honderd 
monumentale orgels in Brabant in hun oor-
spronkelijke staat hersteld. Ook zijn er heel 
wat mooie nieuwe instrumenten tot stand 
gekomen, soms naar klassieke voorbeelden. 
Maar een orgel buiten de kerk blijft in Bra-
bant zeldzaam: de aula van de TU en het 
Muziekcentrum, beide in Eindhoven, bezitten 
er een. Deze moderne orgels zijn vaak erg 
geschikt voor eigentijdse muziek.

Krullen
Een orgel is een instrument waar niet alleen 
veel klanken uit komen, maar waar ook veel 
aan te zien is. Op de eerste plaats is het be-
doeld om muziek op te maken, in kerkdien-
sten of concerten. Maar meestal dient het or-
gel ook als pronkstuk in een kerk. Vooral de 
monumentale orgels hebben vaak een prach-
tig vormgegeven front met snijwerk en beel-
den. De diepere gedachte was vroeger dat 
de gelovigen door tijdens de kerkdienst te 
luisteren en te kijken naar het prachtige or-
gel – net als naar de beelden en het kerkkoor 
– een beetje van de hemel konden proeven. 
Tegelijk etaleerde de plaatselijke kerk met 
zo’n indrukwekkend orgel ook graag haar 
rijkdom.

  3

B
ra

b
an

ts
 o

rg
el

ri
jk

d
om

Frisse klanken en vrolijke krullen
Wegwijs in het Brabantse orgellandschap

Documentatie en opnamen
Er gaat niets boven een echte 
orgelbespeling of het rustig 
bekijken van een kunstig in-
strument. Maar veel mensen 
vinden het fijn om thuis nog 
eens wat na te kunnen lezen, 
of om de klanken nog eens te 
kunnen beluisteren. In kerken 
met bijzondere orgels is dik-
wijls documentatie te vinden. 
Soms zijn cd’s met opnamen 
van het orgel beschikbaar. De 
medewerkers van orgelkrin-
gen dragen hieraan bij. 
De Brabantse Orgelfederatie 
heeft documentatie beschik-

Detail orgel Woudrichem (1680)

De bezoeker van nu kan nog steeds de vorm-
geving van zo’n orgel bewonderen, en een 
mooi concert is daar een prima gelegenheid 
voor. Kenmerkend voor veel Brabantse orgels 
is het tonen van de eiken kast met snijwerk, 
een spel van glanzende, donkere houttinten. 
Al die krullen van het orgelfront maken best 
indruk, maar ze houden de speler wel uit 
het zicht. Dat is een nadeel van de meeste 
orgels. En dat terwijl het bespelen van een 
orgel eigenlijk een spectaculair gezicht kan 
zijn, met het bedienen van al die klavieren, 
het voetpedaal en talloze registertrekkers. Er 
zijn in Brabant maar een paar orgels waarbij 
de speler goed zichtbaar is, bijvoorbeeld bij 
kleinere orgels of in enkele moderne kerken. 
Degenen die de organist eens aan het werk 
willen zien, kunnen die wens gerust aan de 
vaste bespeler van een orgel voorleggen. 
Vaak valt er wel wat af te spreken, ook voor 
wie zo’n orgel eens nauwkeurig wil bekijken. 
Tijdens de Nationale Orgeldag (op de za-
terdag van Open Monumentendag, dit jaar 
op 13 september) geven veel organisten de 
bezoekers de gelegenheid het orgel te be-
zoeken. Een orgel van dichtbij bekijken blijft 
iets speciaals, want het is een ingewikkeld en 
fascinerend instrument. Sommige pijpen en 
andere onderdelen van eeuwen oud functio-
neren nog zonder mankeren! Die geschiede-
nis kan nog meer tot de verbeelding gaan 
spreken als je er wat over leest in de docu-
mentatie, die inmiddels over heel wat orgels 
is verzameld.
 
Van renaissance tot open opstelling
Van de ongeveer achthonderd orgels in 
Noord-Brabant zijn de meeste gebouwd 
in de twintigste eeuw. Dat was de periode 
van de sobere vormgeving, zoals ook in de 
bouw- en meubelkunst te zien is. Juist in de 
voorafgaande eeuwen kregen orgels dikwijls 
een rijke kast vanwege de eerder genoemde 
redenen. In onze provincie zijn kasten en 
fronten te bewonderen vanaf de zestiende 
eeuw. Een hoogtepunt van beeldhouwkunst 
uit de renaissance vormt het grote orgel van 
de Sint Jan in Den Bosch uit 1620 (de klank 
is meer rococo). Zie de foto op het voorblad 
van deze krant.

Zoals gezegd ging de echte barok een beetje 
voorbij aan Noord-Brabant. Maar in de ne-
gentiende eeuw hielden de orgelmakers lang 
vast aan een barok uiterlijk van het orgel. 
Bepaald verrassend en fijn afgewerkt zijn de 

orgelfronten van veel Smits-orgels, bijvoor-
beeld in Boxtel, Schijndel en Rosmalen: niet 
alleen de engeltjes blazen mee, maar som-
mige frontpijpen zijn ook speciaal bewerkt. 
Beeldhouwer Beuijssen uit Boxmeer verwierf 
er grote faam mee.

Detail houtsnijwerk orgel Schijndel (1852)

Na 1870 vond de neogotiek ingang, en ook 
daarvan hebben we rijk bewerkte voorbeel-
den, zoals in de Heuvelkerk en de Goirkese 
kerk in Tilburg, of de dorpsorgels van de fir-
ma Gradussen in Haarsteeg of Megen. Zoals 
we zagen werden daarna de orgels soberder, 
dikwijls wat teruggedrukt in de koorruimte. 
Na 1920 ontbrak meestal een echte orgelkast 
en stonden de pijpen open opgesteld achter 
een vlakke frontserie. Dat is bijvoorbeeld in 
Eindhoven in de St. Catrien goed te zien.

Orgelfront Sint Cathrien (1936)

Zeemans-orgel Raadzaal Etten/Leur (1699)

Pas door de heroriëntatie na 1960 zijn de 
orgelmakers weer rijkere fronten gaan ont-
werpen, soms in strakke moderne vormen, 
maar ook wel naar klassieke voorbeelden. 
Nieuwere orgels zoals in Wouw en de Hei-
kese Kerk van Tilburg zijn het bekijken en 
beluisteren waard.

Verborgen schoonheid
Zoals gezegd kun je je door je smaak laten 
leiden om een orgel te gaan beluisteren of 
te bekijken. Maar je kunt op een vrije mid-
dag ook eens gaan rondkijken wat voor 
mooie orgels er hier en daar te zien of te 
horen zijn. Want het is niet altijd zo dat in 
een grote stadskerk altijd een monumentaal 
orgel staat, of in een oude dorpskerk een oud 
orgel. Door de grillige loop van de geschiede-
nis zijn sommige plaatsen rijk bedeeld met 
orgels of andere kerkelijke kunst en andere 
minder.
Het zal niet verrassen dat de binnenstads-
kerken van Den Bosch, Breda en Bergen op 
Zoom mooie orgels herbergen. Dat geldt 
ook voor oude stadjes zoals Ravenstein en 
Grave. In industriesteden zoals Tilburg en 
Eindhoven staan wat minder monumenta-
le orgels, maar wel allerlei moderne. In de 
imposante basiliek van Oudenbosch tref je 
een orgel met een Italiaans front aan, heel 
stijlgetrouw, maar in het tegenoverliggende 
klooster van Saint Louis vind je de voorbeel-
den voor basiliek en orgel! In Etten-Leur 
moet je bij de gemeente aankloppen om de 
beide Zeemans-orgels van rond 1700 te kun-
nen zien in de voormalige protestantse ker-
ken, want die zijn als raadzaal en trouwkerk 
in gebruik.

In Oost-Brabant zijn een paar oude klooster-
tjes nog in het bezit van een zeer oud or-
gel, zoals bij de zusters Birgitinessen in Uden 
of de paters franciscanen in Megen. Andere 
kloosters hebben inmiddels een andere be-
stemming, maar kapel en orgel zijn nog in 

Het Severin-orgel van Cuijk (ca. 1650)

verwacht de barokke schoonheid van Smits 
kunt aantreffen. Bijvoorbeeld in Oijen, Neer-
loon, Overlangel, Gassel of Beers. Soms vind 
je hier nog orgeltjes uit de achttiende eeuw, 
zoals in Schaijk en Escharen. Maar het blijft 
onvoorspelbaar: een oude kerk kan een mo-
dern orgel bevatten, en af en toe staat in een 
moderne kerk een antiek orgel.
Ieder weekend treden honderden organis-
ten aan om al deze orgels te bespelen in een 
kerkdienst. Onze orgels worden zodoende 
geregeld bespeeld, en daarvoor wordt tus-
sendoor duchtig geoefend. Daarnaast zijn er, 
vooral in de zomer, op veel plaatsen concer-
ten door gerenommeerde solisten. 
Zo blijft dit deel van ons muzikale en bouw-
kundige cultuurgoed in stand en in gebruik, 
ook al kost het soms de nodige inspanning.

[Frans Jespers is organoloog en universitair docent 
Godsdienstwetenschappen aan de RU te Nijmegen. 
Hij heeft als organoloog een aantal boeken en veel 
artikelen geschreven over Brabantse orgels en hun 
bespelers]

Brabantse
Orgelfederatie

functie, zoals Soeterbeeck in Deursen, of dat 
te Sambeek, met hun negentiende-eeuwse 
orgeltjes.

De mooiste verrassingen bieden sommige 
dorpskerkjes in Oost-Brabant, waar je on-

baar, terwijl voor iedereen ook op 
internet veel gegevens beschikbaar 
zijn op de website van de Brabantse 
Orgelfederatie: 
kijkt u op www.brabantorgel.nl 



Wij hopen dat de orgelconcerten en –evenementen in 
Brabant ook dit jaar weer velen zullen boeien en plezieren.

Rinus Koole
[Rinus Koole is medewerker van Flentrop Or-
gelbouw en een van de organisten van de Her-
vormde Gemeente Sprang]

Als organist is het een bijzondere gebeurtenis 
die je niet vaak meemaakt: een restauratie en 
presentatie van het orgel in je eigen kerk.
Om zover te komen is er vaak een lang traject 
af te leggen. Daarbij worden veel gesprekken 
gevoerd met allerlei mensen die vanuit hun er-
varing als b.v. orgelmaker, orgeladviseur en in 
veel gevallen ook de Rijksdienst voor Arche-
ologie, Cultuurlandschap en Monumenten (de 
RACM, de vroegere Rijksdienst voor de Monu-
mentenzorg) worden benaderd om een goed 
plan op te stellen. Vanuit mijn ervaring kan ik 
u zeggen dat dit vaak erg lang duurt en dat je 
geduld danig op de proef wordt gesteld.
Hoe ziet de situatie in het “Nederlandse orgel-
landschap” eruit? Hoe gaat dat in zijn werk?
Orgels geplaatst op de Monumentenlijst wor-
den in ons land begeleid door orgeladviseurs 
die voor de Rijksdienst een rapport opstellen 
over het te restaureren orgel, vaak in overleg 
met de orgelmaker die het orgel in onderhoud 
heeft. De kerk, als eigenaar van het orgel, be-
noemt een adviseur die vervolgens een res-
tauratieplan uitwerkt en dit met de Rijksdienst 
overlegt. Daarna maakt een orgelmaker een 
offerte. 

Een stukje historie
In ons geval (in de kerk van de Hervormde 
gemeente van Sprang) hebben we te maken 
met een waardevol orgel uit 1728, gebouwd 
door Thomas Houben. Hij was een orgelmaker 
afkomstig uit het Rijnland (Ratingen), en had 
het ambacht geleerd van de orgelmakers Ge-
brs. Weidtman.
Het nu te restaureren orgel in de Hervormde 
gemeente te Sprang werd oorspronkelijk ge-
bouwd voor de kerk van de voormalige Waalse 
gemeente te Dordrecht. Het werd door Houben 
opgeleverd met een hoofdwerk en een rugpo-
sitief met een aangehangen pedaal. Het telde 
toen 13 stemmen op het hoofdwerk en 9 op 
het rugpositief. In 1804 werd door de orgelma-
ker P.J Geekens het rugpositief verwijderd en 
werd het pijpwerk hiervan geheel als onderpo-
sitief in de onderkas herplaatst. In 1869 werd 
het orgel van Houben verkocht en geplaatst 
in de Hervormde gemeente van Sprang. In 
Dordrecht werd dit orgel vervangen door een 
nieuw orgel gemaakt door C. Loret. Dit orgel is 
(na de sluiting van de kerk in Dordrecht) over-
geplaatst naar de parochiekerk van Reussel. 
Tijdens de 2e wereldoorlog werden kerk en or-
gel van Sprang geraakt door een granaat-inslag. 
Er zijn aan de achterkant in de onderkas van 
het orgel daarvan nog sporen te zien, terwijl 
dit ook nog aan het pijpwerk is af te lezen.
In 1946 vind er een onderzoek plaats en wor-
den gegevens genoteerd door orgelmaker D.A 
Flentrop. Later in 1955 wordt er gesproken 
van een zeer matige toestand van het orgel: 
“geen lijmnaad is meer betrouwbaar”. Er werd 
toen een plan voor restauratie opgesteld, wat 
door de Nederlandse Klokken- en Orgelraad 

werd begeleid door de roemruchte Mr. A Bou-
man als adviseur.

Restauratie in 1958
Deze orgelrestauratie vond tegelijkertijd plaats 
toen ook de kerk geheel werd gerestaureerd, 
het koor werd geopend en de kerk inwendig 
zijn oude afmetingen terugkreeg. De orgelga-
lerij werd toen naar achteren verplaatst tegen 
de torenmuur.
Er is veel te lezen over deze restauratie die 
werd voltooid in 1958 door de Fa.Flentrop uit 
Zaandam. Ook de soms grote verschillen van 
opvatting tussen de orgelmaker en de adviseur 
Mr. A. Bouman geven een interessant  beeld 
van de jaren 50 van de vorige eeuw. Immers in 
die periode staat de orgelbouw aan het begin 
van het opnieuw ontdekken en verkrijgen van 
kennis en inzicht omtrent orgelbouw, klank-
geving en de gehele samenhang hiervan. Dit 
ambachtelijk denken was aan het begin van de 
20e eeuw geleidelijk verdwenen.
Men was wel geboeid door oude orgels, maar 
men ging toen eerder over tot vernieuwing dan 
tot handhaven en restaureren. Deze omslag in 
denken in de orgelbouw begon aan het eind 
van de 60er begin 70-er jaren langzaam op 
gang te komen. Dankzij het onderzoek naar 
oude orgels, de makelij van o.a. het pijpwerk 
en de samenstelling daarvan, de bouw van 
windlades, kortom de gehele samenhang van 
een instrument, heeft ertoe geleid dat de or-
gelbouw in Nederland nu op een zeer hoog peil 
staat.

De komende restauratie 
Begin 1990 werd er vanuit Sprang contact 
gezocht met de bekende orgeladviseur Jan 
Jongepier, die daarop een uitgebreid rapport 
samenstelde over de conditie van het orgel in 
Sprang. Een lang traject volgde, talloze bezoe-
ken en onderzoek werden uitgevoerd om een 
goede indruk te krijgen van de staat van het 
orgel. Gelukkig is een schat aan informatie be-
waard gebleven over de bouw en verdere lot-
gevallen van dit orgel, te vinden in het archief 
van de vm. Waalse gemeente in het gemeen-
tearchief te Dordrecht.
Door o.a. pensionering en het langzaam beeïn-
digen van zijn adviseurwerk van Jan Jongepier 
heeft het kerkbestuur Henk Kooiker benoemd 
als nieuwe adviseur die deze aankomende res-
tauratie zal begeleiden.
Dit jaar zal rond juni bekend worden of er sub-
sidie word toegekend voor een nieuwe restau-
ratie van ons orgel.
Kort samengevat komt het er op neer dat het 
orgel dan geheel wordt gerestaureerd. Dat im-
pliceert een restauratie van het bijna geheel 
oorspronkelijke pijpwerk uit 1728, waarbij het 
oorspronkelijke Rijnlandse klankbeeld wordt 
hersteld. Ook zal de windvoorziening, be-
staande uit 3 spaanbalgen, worden gerecon-
strueerd, en zal het in 1958 toegevoegde vrije 
pedaal worden gehandhaafd maar het pijp-
werk daarvan zal geheel worden vernieuwd. 
Een orgelrestauratie in het Noord-Brabant die 
interessant is om te volgen.
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Wim van Hees

In de Sint Martinuskerk van Sint-Oedenrode 
staat een monumentaal Smits-orgel uit 1839.
Na jaren van stilzwijgen is het orgel op 11 
november 2001 geheel gerestaureerd weer 
in gebruik genomen. In de jaren tachtig van 
de vorige eeuw werd wel duidelijk dat een 
ingrijpende restauratie nodig was. Het orgel 
kon in feite niet meer worden bespeeld. Er 
zijn toen ook pogingen ondernomen  om een 
restauratie te realiseren maar die zijn niet 
tot uitvoering gekomen. Ondermeer de on-
zekerheid over het voortbestaan en de slech-
te staat de kerk maakte het onmogelijk om 
overheidssubsidies te verwerven.
De parochie heeft dan ook eerst de schou-
ders gezet onder het restaureren van de 
kerk, hetgeen met veel energie en inzet in 
het begin van de jaren negentig is gelukt.
In 1996 werd de ‘Stichting Restauratie Smits-
orgel’ opgericht.
Met acties onder de Rooise bevolking om geld 
in te zamelen en het werven van fondsen bij 
particulieren subsidieverstrekkers en bedrij-
ven was in 2000 voldoende geld bijeenge-
bracht om met succes een beroep te doen op 
de overheid om subsidie te verkrijgen voor 

Sprang-Capelle 
orgelrestauratie in voorbereiding

Smits-orgel
Sint-Oedenrode 
Rijksmonument

het restaureren van het monumentaal orgel.
Het orgel speelt nu weer en wordt door or-
ganisten en toehoorders geroemd om haar 
warme klankkleur. Naast het gebruik tijdens 
kerkdiensten worden sinds 2002  orgelconcer-
ten georganiseerd, regelmatig in samenspel 
met andere muziekdisciplines. Dat betekent 
per jaar drie concerten uitgevoerd door vak-
organisten en negen concerten in het kader 
van de zomercyclus op zaterdagmiddag in de 
maanden juli en augustus. Deze worden ver-
zorgd door jonge aankomende organisten, 
vergevorderde amateurs en vakorganisten 
die er plezier in hebben het mooie Smitsorgel 
eens te bespelen. De concerten worden goed 
bezocht en zijn gratis toegankelijk. Na afloop 
wordt een collecte gehouden. 

Stichting Smitsorgel
Om de activiteiten rondom het orgel in goe-
de banen te leiden is de Stichting Smitsorgel 
actief. Financiering van de concerten en bij-
dragen aan het dagelijks onderhoud worden 
door de Stichting geregeld. De financiering 
steunt op de donaties van twee sponsors, op 
de bijdragen (€ 25,--/jr.) van de leden van 
de Vriendenkring (86 leden) en de opbrengst 
van collectes na afloop van de concerten. 
Verder verzorgt de Stichting, gesteund door 
een programmaraad, de programmering en 
de organisatie van de concerten. 
Het doel in 2001 was het monumentale 
Smitsorgel op de lokale en regionale kaart te 
zetten. Dat is redelijk geslaagd. 
De oprichting van de Brabantse Orgelfedera-
tie, met onder andere het uitgeven van deze 
Orgelkrant, zal zeker bijdragen aan het on-
der de aandacht brengen van orgelmuziek en 
hopelijk ook op het Rooise Smitsorgel.
Brabantse Orgelfederatie veel succes!

Informatie: 
www.sintmartinusparochie.nl/smits

Zie ook het artikel over de excursie naar 
Smits-orgels op bladzijde 21.

Voor grote nieuwbouwprojecten en 
restauraties  -  zoals natuurlijk de St. Jan 
van ‘s-Hertogenbosch, maar ook 
bijvoorbeeld de St. Martinuskerk te 
St.-Oedenrode en de H. Brigidakerk te 
Geldrop -  en voor kleinere projecten, 
huisorgels, kistorgels en groter en kleiner 
onderhoud zijn wij u graag van dienst.

Muziek met een zeggingskracht die organisten, gemeente/parochie en publiek 
aanspreekt, leidt en boeit, is drijfveer bij ons werk. Het feit dat 13 van onze 
werknemers zelf dit instrument bespelen versterkt dit, dat spreekt voor zich.

Westzijde 57, 
1506 EC  Zaandam

telefoon: 
075-6168651
e-mail:   
info@flentrop.nl
website: 
www.flentrop.nl

FLENTROP ORGELBOUW

‘s-Hertogenbosch

Geldrop Sint-Oedenrode



Op donderdag 17 januari dit jaar heeft de 
eindkeuring plaatsgevonden van de uitvoe-
rige herstelbeurt die vanaf Pasen 2007 tot 
dan heeft plaatsgevonden aan het histori-
sche Vollebregt-orgel uit 1851 in de Sint-
Catharienkerk aan het Kruisbroedershof 4 te 
‘s-Hertogenbosch.
Daarbij waren vertegenwoordigers aanwezig 
van de parochie, waaronder K. van Elderen 
en de organist van de kerk Willem Hörmann, 
de adviseur van de Katholieke Klokken- en 
Orgelraad Jos Laus, R. van Straten van Mo-
numentenzorg en Verschueren Orgelbouw. 
Voorafgaand aan het herstel was besloten 
om consoliderend te werk te gaan en daarbij 
na te streven zoveel mogelijk herstelwerk-
zaamheden ter plekke uit te voeren. Het be-
trof alles wat met de windvoorziening te ma-
ken heeft, de mechanische onderdelen en de 
klankleur en stemming van de orgelpijpen.

Piet Groenendijk/Ad van Sleuwen

Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw heeft de 
(Nederlandse) orgelwereld een sterk historiserende 
instelling gehad. Er werd teruggekeken naar wat 
“kwaliteit” in de orgelbouw heette; instrumenten uit 
lang vervlogen tijden werden soms in hun geheel ge-
kopieerd. Ook het te spelen orgelrepertoire was en 
is nog steeds historiserend: oude muziek op daartoe 
geëigende instrumenten met de daarbij passende 
uitvoeringspraktijk zijn maatgevend.
Wat we stilaan verloren hebben is onze eigen mu-
zikale identiteit: wat is onze muzikale (orgel-)taal 
anno nu?
In dit licht staat er een, onder auspiciën van de Bra-
bantse Orgelfederatie, georganiseerd festival op sta-
pel, dat in 2009 in Eindhoven zal gaan plaatsvinden.
In dit festival voor nieuwe orgelmuziek zullen meer-
dere genres een plaats krijgen: profane en geestelij-
ke orgelmuziek, het orgel als solo-instrument naast 
allerlei combinaties met zangstem en /of instrumen-
ten.
In de  Brabantse Orgelkrant 2009 zal hier meer aan-
dacht aan worden besteed!
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Piet Groenendijk: het slot van “Ligaduras”

Wim van der Ros

Bij orgels denken veel mensen direct aan ker-
ken. Toch heeft het orgel van oorsprong niet 
beslist een kerkelijke functie gehad. Steden 
hadden grote stadskerken, de vroede vade-
ren lieten daarin grote orgels bouwen en lie-
ten de door hen aangestelde “stadsorganist” 
op o.a. marktdagen het volk vermaken met 
orgelspel. Pas later werd het orgel betrokken 
in de (kerkelijke) liturgie.
Tegenwoordig wordt het volk niet meer zo 
vaak vanuit overheidswege vermaakt met 
orgelspel. Wel hebben veel gemeentes een 
beiaard, welke zij regelmatig laten bespelen 
door de door hen aangestelde “stadsbeiaar-
dier”.
In vroeger eeuwen werden voor vorsten en 
welgestelden kabinetorgels gebouwd voor 
muziekuitvoeringen in paleizen, kastelen en 
landhuizen.Toch zien wij ook in Noord-Bra-
bant in diverse niet-kerkelijke gebouwen 
orgels. Een paar voorbeelden wil ik u graag 
geven.
In ons Provinciehuis in ’s-Hertogenbosch 
staat een prachtig kabinetorgel (afb. rechts). 

Vollebregt-orgel van de Sint-
Catharienkerk in ‘s-Hertogenbosch 
voorlopig hersteld 

Het herstel
Medewerkers van Verschueren Orgelbouw 
hebben alle pijpen verwijderd. Waar nodig 
werden de grote exemplaren in het orgela-
telier hersteld. Voordat de pijpen herplaatst 
werden, zijn alle vaste delen schoongemaakt, 
opnieuw verlijmd en reparaties uitgevoerd. In 
een laatste stadium is de mechaniek van de 
pedalen grondig aangepakt: de vorm is aan-
gepast zodat de pedalen duidelijker reageren 
en de ‘zwarte toetsen’ zijn iets ingekort zodat 
het bespelen van het bovenmanuaal minder 
belastend voor de lichaamshouding van de 
bespeler is. Binnen afzienbare tijd komt er 
een plan tot stand waarin het jaarlijkse on-
derhoud en de stembeurten zijn vervat.
De klank van het instrument is nu weer zeer 
helder; het verschil tussen de diverse regis-
ters is weer goed te horen en storingen zijn 
tot een minimum teruggebracht.

Orgels staan niet alleen in kerken

Het orgel weer in gebruik
Inmiddels heeft organist Willem Hörmann 
het orgel weer in zijn volle glorie laten horen 
tijdens de Kerstnachtmis en bij een concert 
op 30 december. 
Naast de gebruikelijke wekelijkse zaterdag-
avondviering om 17.15 uur wil hij het, net 

als voorgaande jaren, ook op Nati-
onale Orgeldag/Open Monumenten-
dag onder de aandacht van het pu-
bliek brengen.
Voor meer informatie over de ge-
schiedenis van het orgel: 
www.willemhormann.nl

geplaatste orgel een rol speelt. Ook het Cul-
tureel Centrum De Weijer beschikt over een 
Winkels-orgel uit 1922. Het is jammer dat dit 
orgel niet voor uitvoeringen wordt gebruikt.

In Breda is een aantal jaren geleden de 
Sacramentskerk, die met sluiting werd be-
dreigd, gekocht door een koor. Inmiddels is 
hier het Muziekinstituut Breda gevestigd. In 
dit Muziekinstiutuut vinden regelmatig con-
certen plaats, en ook het dit jaar 50 jaar be-
staande orgel wordt daarbij veel gebruikt.
Natuurlijk beschikt het Fontys Conservato-
rium te Tilburg over meerdere pijporgels, 
waaronder een enkele jaren geleden ge-
plaatst drieklaviers orgel van Loek van Nes. 
Ook beschikt het Centrum voor de Kunsten 
te Eindhoven (de Eindhovense muziekschool) 
over een tweetal door de Orgelbouwer Pels & 
Van Leeuwen gebouwde orgels als studie-in-
strument.

Tot slot een voorbeeld van een orgel op een 
heel unieke locatie: het auditorium van de 

Rugwerk orgel TU Eindhoven

Dit is gebouwd door de orgelmaker Vool 
in 1805, en wordt vele keren per jaar 
bij muziekuitvoeringen ge-
bruikt. Ook de presentatie 
van deze Brabantse Orgel-
krant vond plaats in het 
Provinciehuis, waarbij het 
orgel zelfs vierhandig werd 
bespeeld. Overigens telt 
Noord-Brabant bij tientallen particulie-
ren al dan niet historische huispijpor-
gels, waarop regelmatig gemusiceerd 
wordt. 
Natuurlijk kunnen wij goede orgels ver-
wachten in Muziekcentra. Zo beschikt 
Muziekcentrum De Toonzaal in ’s-Her-
togenbosch over een orgel. Op donder-

Technische Universiteit te Eindhoven. In 
1966 werd hier op initiatief van de toenma-
lige rector magnificus prof. Dr. K. Posthumus 
een groot symfonisch orgel gerealiseerd. Het 
werd onder advies van de organisten Hub 
Houët en Feike Asma gebouwd door de or-
gelbouwers Pels & Van Leeuwen. Bij de bouw 
werd besloten het orgel zo veel mogelijk 
“doorzichtig” te maken. De orgelkassen wer-
den gemaakt van perspex in plaats van het 
gebruikelijke eikenhout, zodat de bezoeker 
van het auditorium een blik kan werpen op 
het binnenste van het orgel, waarbij niet al-
leen al het pijpwerk, maar ook veel delen van 
de mechanieken zichtbaar zijn. Volgend jaar 
zal de orgelcommissie van de TUEindhoven 
meer van zich laten horen.                  

stemmen. Een orgel dat een bij-

eigentijds front mee-
kreeg. Dit orgel kwam 

ven. Dit orgel wordt 
niet alleen regelmatig 
solistisch gepresen-
teerd, ook wordt het 
gebruikt in samenspel 
met orkest.

In Wouw is er een 

Een groot en bijzonder orgel heeft het Mu-
ziekcentrum Frits Philips in Eindhoven. In 
de grote Eindhoven Airport-zaal bouwde de 
Brabantse Orgelbouwer Pels & Van Leeuwen 
in 1993 een groot drieklaviers orgel met 38 

Orgel Muziekcentrum Frits Philips

Walraven van Langerak. 
Deze intieme zaal beschikt 
over een piano en twee door 
BAG orgelmakers gebouwde 
orgels. Hier worden jaarlijks 
veel instrumentale concer-
ten gegeven met o.a. ka-
mermuziek. 

Boxmeer beschikt over twee 
locaties met een orgel. Re-
gelmatig worden in het 
Klooster Bejaardenoord Sint 
Anna muziekuitvoeringen 
verzorgd, waarbij het daar 

dag 24 april wordt daar een bijzonder con-
cert “orgel en kunst” gegeven. 

heel bijzondere situatie. Concertzaal In den 
Wouwdfluit is een initiatief van het echtpaar 

Orgelfestival Nieuwe Muziek
in 2009...

zonder en fraai gestileerd 

tot stand 
d a n k z i j 
een bijzon-
dere dona-
tie van de 
Rabobank 
te Eindho-
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Wim Modderkolk

Het orgel is een blaasinstrument, dat zijn 
oorsprong heeft in een simpele fluit. Zoals 
wij het orgel in onze tijd kennen, is het dan 
ook niet bedacht of uitgevonden, maar het 
is door de tijd heen zo gegroeid. De syrinx 
of panfluit, die als blaas-instrument ook nu 
weer bekendheid geniet, lijkt door zijn vaste 
pijplengte en zijn aaneengeschakelde pijpen 
al een beetje op een orgelfrontje.

Het ligt voor de hand, dat men probeerde 
om, met de dubbelfluiten met hun mond-
stuk en met de panfluit als voorbeeld, een 
instrument te ontwikkelen waarmee men één 
of meerdere tonen tegelijk ten gehore kon 
brengen terwijl men het door één mondstuk 

u i t oe fenen . 
De hals van 
het dier (de 
krop) werd als 
uitstroomope-
ning van de 
wind aan het 
i n s t r u m e n t 
ve rbonden . 
Deze bena-
mingen wor-
den nu nog in 
de orgelbouw 
gebruikt. De 

voor de handen te hebben, werden de bas-
pijpen sinds 1470 met de voeten bespeeld 
met het pedaal.

Na het jaar 1500 werd het mogelijk, door 
uitvinding van een manier om rijen pijpen 
in– en uit te schakelen, veel meer klankkleu-
ren te laten horen. Dit mechanisme bedient 
de organist met het in- en uitschuiven van de 
registertrekkers naast of boven de speeltafel. 
Het orgel ontwikkelde zich nu naar een hoog-
tepunt, dat bereikt werd in het midden van 
de 18e eeuw. Hierna werd er voortdurend 
geprobeerd het orgel te verbeteren en aan te 
passen aan de eisen van de tijd en verande-
rende smaak. Vooral de komst van het indu-
striële tijdperk is van grote invloed geweest. 
In onze tijd zijn we weer teruggekeerd naar 
de bouwwijze van het orgel in deze periode 
van bloei van het mechanische orgel. 
Het belangrijkste dat wij uit onze huidige 
tijd hebben toegevoegd, is de windmachine. 
Deze zorgt dat de balgen gevuld blijven met 
orgelwind, waardoor we afscheid konden ne-
men van de ‘orgeltrapper’.

Hier rechts laat de doorsnede van een orgel 
met twee klavieren en vrij pedaal zien hoe de 
onderdelen die hierboven genoemd zijn in dit 
orgel hun plaats hebben. 

Achter de frontpijpen de windladen, met 
daarop de pijpen van de twee klavieren. 
Onder de windladen, de mechanische over-
brenging van de toetsen naar de speelven-
tielen. Onderaan is de balg te zien, die zorgt 
voor de windvoorziening van de laden. 
Linksonder is het pedaal-klavier te vinden, 
met de mechaniek die onder de balg door 
naar de pedaallade achter het orgel loopt. 

Dit orgel heeft nog geen elektrische wind-
voorziening, maar moet met de hand worden 
gepompt.
1: Orgelpijpen (1a: Prestant)
2: Windlade 
3: Kanaal (gestippeld)
4: Balg
5: Ventiel
6: Toetsen (6a: pedalen)

De opbouw en werking van het orgel 
worden duidelijk vanuit zijn geschiedenis.

aanblies. De oplossing was een-
voudig. Men plaatste een aantal 
pijpjes (of fluiten) op een lang-
werpige doos, met aan de zijkant 
een mondstuk om de pijpen aan 
te kunnen blazen. 
Om te voorkomen, dat alle pijp-
jes tegelijk zouden gaan 
klinken, werden er onder 
de pijpen klepjes of schuiven 
aangebracht, waarmee het 
mogelijk gemaakt werd, om de 
tonen die men wilde horen tot 
klinken te brengen.
Naarmate men meer pijpjes aan het instru-
ment toevoegde, werd het moeilijker om het 
instrument met de beperkte capaciteit van 
de menselijke longen van voldoende wind 
te voorzien en ging men zoeken naar een 

naam ‘balg’ is bij ie-
dereen bekend. De balg 
wordt met de ‘krop’ aan het kanalensysteem 
van het orgel verbonden.

In principe hebben we nu alle onderdelen, die 
nodig zijn om een orgel te laten functioneren.

1. De pijpen
2. De doos waarop de pijpen opgesteld staan: 
de windlade.
3. Het mondstuk waardoor de pijpen aange-
blazen worden: de kanalen.
4. De balg, die zorgt voor de wind
   voorraad en de juiste druk van de

orgelwind.
5. De klepjes die de windtoevoer naar            
de pijpen afsluiten: de ventielen.
   6. De hefboompjes om die klepjes te 

openen en te sluiten: de toetsen 
en de pedalen.

De eerste orgels hadden geen re-
gisters waarmee rijen pijpen in- 
en uitgeschakeld kunnen worden. 
Variatie in klankkleur of -sterkte 

was dus niet mogelijk. Om toch aan de wens 
van afwisseling tegemoet te komen, bouwde 
men achter de speler een tweede orgel, dat 
‘rugpositief’ genoemd werd. Ook werd er 
wel een tweede orgel boven het eerste op-
gesteld: het ‘bovenwerk’. Om meer vrijheid 

mechanische oplossing van dit probleem. De 
afgestroopte huid van een dier (wordt balg 
genoemd) gebruikte men als reservoir voor 
de wind waarop het orgel kon spelen. Aange-
bracht tussen twee scharnierend aan elkaar 
verbonden planken, kon men druk op de balg 

[Wim Modderkolk was vroeger werkzaam bij 
de orgelmakers Gebr. Van Vulpen te Utrecht, 
en is betrokken bij de opleiding van 
orgelmakers.]

Muziekcentrum De Toonzaal is hét po-
dium voor kamermuziek in Zuid-Ne-
derland; kamermuziek in alle denkbare 
verschijningsvormen. Zij programmeert 
actueel, onderscheidend, met onderlin-
ge verbanden en met een hoogwaardig 
niveau. Diversiteit is het handelsmerk: 
jaarlijks vinden ca. 120 concerten plaats 
waarin alle klassieke stijlperioden aan 
bod komen, maar ook jazz, wereldmu-
ziek, kinder- en lunchconcerten.
Hoewel Muziekcentrum De Toonzaal 
over een bescheiden capaciteit van 130 
stoelen beschikt, overstijgt de uitstra-
ling de provinciale grenzen en mag het 
zich verheugen in een warme landelijke 
belangstelling. 

Historie
De concertzaal is gevestigd in de voormalige 
Bossche synagoge. Het gebouw is in 1823 

Muziekcentrum De Toonzaal
in ‘s-Hertogenbosch 

in opdracht van de joodse gemeenschap 
gebouwd. Het was een vrijstaand complex, 
maar in 1937 werd de synagoge aan het zicht 
onttrokken toen er pal voor de gevel een rij 
huizen werd gebouwd. In 1995 werden de 
huizen gesloopt, zodat de synagoge in origi-
nele staat weer tevoorschijn kwam. Inmid-
dels is de synagoge volledig in oude luister 
hersteld. Sinds het einde van de vorige eeuw 
is de synagoge in gebruik als concertzaal 
voor kamermuziek uit alle tijden, genres en 
culturen.

Orgel
De Toonzaal beschikt over een bescheiden 
orgel, waarop het overigens fijn musiceren 
is. Op donderdagavond 24 april staat dit or-
gel centraal wanneer drie Bossche organisten 
van naam met het thema Orgel en kunst een 
verrassend programma laten horen, aange-
vuld met een lezing over het thema.. 

Muziekcentrum Frits Philips
in Eindhoven

Ruim 160.000 mensen beleven per 
seizoen hun favoriete klassieke, pop- of 
wereldmuziek in Muziekcentrum Frits 
Philips. Het muziekcentrum beschikt 
over twee concertzalen. De Eindhoven 
Airport Zaal (1.250 zitplaatsen) en de 
Rabobank Zaal (385 zitplaatsen). Het 
grand café/restaurant Meneer Frits 
vormt elke maandagavond het ‘derde 
podium’, met internationaal bekende 
singer-songwriters. 
 
Een van de mooiste Europese concert-
zalen en een prachtig orgel 
Pers, publiek en musici tonen zich uitermate 
enthousiast over de akoestiek - het Muziek-
centrum werd op de ranglijst van de tien 
mooiste Europese concertzalen geplaatst. 
‘Een magnifieke zaal!’ volgens dirigent Frans 
Brüggen. 
Binnen de ambitieuze regio Zuidoost-Brabant 
horen culturele voorzieningen met allure.
De Eindhoven Airport Zaal beschikt over een 
prachtig en bijzonder symfonisch orgel. Dat 
drieklaviers orgel met 38 registers werd in 
1992 gebouwd door de Orgelbouwer Pels & 
Van Leeuwen te ’s-Hertogenbosch. Regelma-
tig wordt het orgel gebruikt in uitvoeringen 
met orkest, maar ook wordt het orgel als 
solo-instrument bespeeld, waarbij vermaarde 
organisten de toetsen beroeren. Ook dit jaar 

staat het orgel regelmatig geprogrammeerd. 
Zo gaven op 29 maart Leo van Doeselaar 
(orgel en piano) en Wyneke Jordans (piano) 
een opvallend concert! Eerst een orgelrecital, 
met werk van Mendelssohn en de Fransman 
Widor.  Vervolgens orgelklassiekers bewerkt 
voor pianoduo. Daaronder de praktisch on-
misbare Toccata en fuga in d van Bach en 
Mozarts ragfijn Orgelstück für eine Uhr. Maar 
ook weer Widor, bewerkt door de componist 
zelf. Leuk vergelijken! Het is niet verbazend 
dat juist op die dag de Vereniging Brabantse 
Orgelfederatie  het Muziekcentrum bezocht!

Een vriendschap waar muziek in zit
De Vrienden van Muziekcentrum Frits Phi-
lips zijn mensen die het Muziekcentrum een 
warm hart toedragen en die graag willen bij-
drage aan een nog beter muziekklimaat in 
Eindhoven. De pakweg 1200 Vrienden tonen 
hun betrokkenheid bij het Muziekcentrum. 
Dankzij substantiële bijdragen van Vrienden 
is een aantal belangrijke projecten mogelijk. 
Als dank voor hun steun en betrokkenheid 
hebben Vrienden recht op vele privileges bij 
het Muziekcentrum.  
Wilt u  meer informatie ontvangen over de 
Vrienden Vereniging, stuur dan even een 
mailtje naar vrienden@philipshall.nl of bel 
040 – 26 55 660. 
Zie ook www.muziekcentrum.nl



  

Over Van Dijks spel schreef een 
bevlogen luisteraar:

“Heerlijk klonk het in ons kinder-
gemoed door, als kunstenaar-or-
ganist, broeder Van Dijck, op het 
groote orgel den aandrang volgde 
van zijn begaafdheid en in heer-
lijke fantasieën uiting gaf van 
het overweldigend schoone der 
gewijde muziek. Dan stond alles 
stil, zelfs de weinig ontwikkelde 
begreep, dat daarboven een bij-
zonder mensch zat, die op de hem 
eigen wijze, lof bracht aan den 
Heer der Heerscharen en in zijn 
hoogopzwierende tonengolven de 
wijding wist te leggen van het har-
monieuze, dat de geheele natuur 
doordrongen en opgebouwd heeft. 
Dan sidderde ons jeugdig gemoed 
voor eene zoo machtige kunst.”
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Orgelkring“Gregorius van Dijk” opereert in 
het buitengebied van Noord-Brabant. Voor 
velen hoort de streek achter de Peel al tot 
het buitenland, wat feitelijk ook wel klopt. 
Zelfs de Boxmeerse streektaal heeft meer 
met het Gelders dan met het Brabants van 
doen. Geografisch bestrijken wij het gebied 
ten oosten van de Peel tussen Grave en 
Venray. Boxmeer was als vrije heerlijkheid 
een katholiek bolwerk ten tijde van Staats 
Brabant, en het was de geestelijkheid van 
Boxmeer en Gemert die, als reactie op de 
Reformatie, al de vrije enclaves in het noord-
oosten van Brabant voorzagen van priesters 
en welluidende orgels. Het orgelklimaat in 
Brabant stelde intussen niet veel meer voor, 
maar via orgelmakers vanuit Nederrijn (Kleef 
en Emmerik) en vooral Vlaanderen (Meche-
len) kwamen hier fraaie instrumenten, een 
ware orgeltuin waaruit de Smitsen te Reek 
zoveel inspiratie putten. 

Wie was onze naamgever 
Gregorius van Dijk?
Sinds de gouden eeuw kende Boxmeer min-
stens twee grote musici binnen de muren 
van het Karmelietenklooster. Van 1679 tot 
1716 was dat Benedictus a Sancto Josepho, 
ook wel Buns genaamd, en van 1843 tot zijn 
dood in 1894 woonde hier Alexander van 
Dijk die als kloosternaam Gregorius voerde. 
Beiden stonden niet alleen te boek als ge-
vierd organist, maar ze maakten zich ook 

sterk voor de orgelcultuur. Zo streed Buns 
midden in Staats-Brabant als een ware con-
tra-Reformist voor het Katholieke erfgoed en 
wierp Gregorius van Dijk zich op voor het or-
gelbestand na het herstel van de Bisschop-
pelijke Hiërarchie.

Op 29 maart 1816 werd in Kleef (D.) Alexan-
der Gerardus van Dijk geboren als zoon van 
borstelmaker Peter van Dijk. Alexander van 
Dijk werd beroepsmusicus en stond bekend 
als een vaardig bespeler van viool, piano en 
orgel. Van Dijks necrologie (in het Karme-
lietenklooster van Boxmeer) maakt gewag 
van een opleiding aan het Conservato-rium 
van Berlijn, maar dit lijkt wegens het gebrek 
aan bewijs legendarisch. De hele familie Van 
Dijk moet erg muzikaal geweest zijn; was 
Alexander een kind met een aangeboren 
hoge begaafdheid? Omstreeks 1835 vestig-
de hij zich als muziekleraar te Ravenstein, 
welke plaats hij in september 1837 al ver-
ruilde voor Woerden, waar hij muziekleraar 
aan een kostschool werd; ook werkte hij van 
daaruit in Bodegraven.
Op 6 mei 1843 werd Alexander in het Kar-
melietenklooster van Boxmeer geprofest 
als Broeder Gregorius. Zo was Van Dijk te-
rechtgekomen in een klooster met een rij-
ke muziektraditie. Pater Benedictus Buns 
(1642-1716) had er zijn vele muziekwerken 
geschreven en speelde een belangrijke rol 
in het Brabantse orgelleven (zie De grenzen 

Orgelkring Land van Cuijk en Noord Limburg
‘Gregorius van Dijk’
Wout van Kuilenburg

De Orgelkring F.C. Smits werd in 1971 opge-
richt met als doel concerten te organiseren 
op de historische orgels in de kerken in de 
regio Maasland. De meeste van deze, veel-
al kleinere, instrumenten werden gebouwd 
of uitgebreid door F.C. Smits I uit Reek. De 
kring betrekt in haar programma’s o.a. de 
orgels van Overlangel, Neerloon, Demen, 
Berghem, Lith, Lithoyen, Nistelrode, Hees-
wijk (parochiekerk) en Zeeland. 
Ook enkele achttiende-eeuwse orgels van 
de hand van Matthijs van Deventer behoren 
tot dit bestand. Hierbij mogen de orgels ge-
noemd worden van Teeffelen, Schaijk, Ma-
charen en Ravenstein. 
Vrijwel alle historische orgels werden in de 
periode 1970 – 1975 onder leiding van de 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg geres-
taureerd. De restauratie van dit kwalitatief 
hoogstaande cultuurbezit was de aanleiding 
om tot oprichting van de orgelkring over te 
gaan. De orgelkring heeft een vast ledenbe-
stand van ca. 80 leden en organiseert ca. 
vier à vijf concerten per jaar.  

De Geertruidskerk in Geertruidenberg is 
een bezoek dubbel en dwars waard. Een 
prachtige kerk, waarvan de bouw terug 
gaat naar ca 1420. Er zijn een in 1895 
ontgraven crypte, prachtige tekst- en 
rouwborden en wapens te bewonderen. 
De kerk beschikt over een prachtig Vol-
lebregt-orgel uit 1861. Enkele jaren ge-
leden gerestaureerd door van Rossum 
en uitgebreid met ‘n zelfstandig pedaal. 

Brabantse Orgelfederatie 
staat niet alleen

te buiten op de pagina’s 4-33 HET ORGEL 
2006 nr. 4). Zoals zoveel andere kloosters 
was ook het Boxmeerse na de Franse tijd 
gedoemd uit te sterven. Nog slechts drie 
paters bewoonden het klooster in 1840, 
maar in de jaren daarna groeide dit aan-
tal gestaag. Broeder Van Dijk hoorde bij de 
eerste ‘nieuwe’ kloosterlingen.
Bij verschillende gelegenheden liet Gre-
gorius van Dijk heel zijn muzikale familie 
uit het Duitse overkomen en in het bin-
nenpand van het klooster werd dan naar 
hartelust gemusiceerd. Dit is des te opmer-
kelijker, omdat Van Dijk te boek staat als 
een uiterst verlegen en bescheiden man: 
als hij overdag in de kerk achter het orgel 
zat, duldde hij niet dat men naar hem luis-
terde. Sommigen kenden de tijd waarop 
hij speelde, gingen dan de kerk binnen en 
hielden zich schuil achter een pilaar. Zo-
dra de broeder dit merkte hield hij op met 
spelen en beende geërgerd weg. Hij was er 
absoluut niet toe te bewegen zijn muziek 
uit te geven; die schreef hij bij voorkeur op 
oude tabakszakjes. 
Na een verdienstelijk leven stierf broeder 
Gregorius te Boxmeer op 11 januari 1894.

De orgels van de Orgelkring
Graag willen wij onze orgels laten horen, 
en hopen zo belangstelling te stimuleren 
voor het fenomeen orgel, dat geslaagde 
huwelijk tussen kunst en techniek. ‘Onze’ 

historische orgels staan in Grave, Escharen, 
Gassel, Beers, Mill, Cuijk, Sint-Anthonis, 
Boxmeer en Middelaar. Concertorgels hebben 
Horst en Venray. Binnenkort beschikt Oploo 
over een gereconstrueerd Nederrijns orgel in 
een historische kas en in Gennep staat nog 
een historisch kabinetorgel in de dagkapel 
van de St.Martinuskerk. Dit instrument moet 
nodig gerestaureerd worden.

ORGELCOMITÉ HORST
ORGELCOMITÉ SINT-ANTHONIS
ORGELCOMITÉ VENRAY
E-mail: gregoriusvandijk@planet.nl

Orgelkring F.C. Smits 
regio Maasland

Per 1 februari j.l. is Véronique van den Engh 
benoemd tot organist van de Sint-Jan in 
’s-Hertogenbosch. Zij volgt daarbij Maurice 
Pirenne op, die hier vanaf 1991 kathedraal-
organist was. Deze hoofdfunctie is primair 
gericht op de liturgie en op het begeleiden 
van het kathedrale koor, de Schola Cantorum. 
De Schola Cantorum is een opleidingsinsti-
tuut waarbij - naar een lange traditie - prin-
cipieel veel en op hoog niveau met kinderen 
wordt gewerkt. In de loop der jaren heeft de 
Schola diverse musici en musicologen voort-
gebracht. Véronique van den Engh zong zelf 
vanaf haar 12e jaar  in de Schola Cantorum 
van de Sint-Jan. Al jong volgde zij piano- en 
orgellessen. Na haar gymnasium-B opleiding 
studeerde zij aan het Brabants Conservatori-
um te Tilburg. Hier behaalde zij de diploma’s 
Koordirectie in 1988 (bij Cees Rotteveel) en 
“Docerend Musicus” voor orgel in 1989 (bij 

Véronique van den Engh 
organist Sint-Janskathedraal 
’s-Hertogenbosch

Véronique van den Engh aan de speeltafel van het Heyneman-orgel in de Sint-Jan

Maurice Pirenne), terwijl zij in 1990 haar di-
ploma “Uitvoerend Musicus” behaalde.
Zoals zij zelf aangeeft is de liefde voor de 
muziek haar door Pirenne, in die tijd rector 
cantus van de Schola Cantorum, vanaf haar 
12e met de paplepel ingegeven. Jarenlang 
was zij ook zijn vaste registrant. Vanaf 1989 
is zij docent bij de Schola Cantorum van de 
Sint-Jan, terwijl zij daar ook gedurende bijna 
25 jaar assistent-organist was. 
Véronique van den Engh concerteert regel-
matig voornamelijk in Brabant. Zij speelt een 
breed repertoire, waarbij een afwisseling tus-
sen oud en nieuw voor haar een vereiste is.
Met het overlijden van Maurice Pirenne ver-
liest zij niet alleen haar leermeester en voor-
ganger, maar vooral een dierbare vriend. 
Zij vindt het in meerdere opzichten heel bij-
zonder en eervol dat zij hem op mag volgen, 
geheel naar zijn eigen wens.

Ook dit jaar worden in de periode van 
28 juni t/m 30 augustus weer orgelbe-
spelingen gegeven op de woensdagmid-
dagen. Op de zaterdagmiddagen kan 
ensemblespel in combinatie met orgel 
worden verzorgd. In deze periode wor-
den in de kerk ook kunsttentoonstellin-
gen gehouden. Het is zeker de moeite 
waard om juist dan de Geertruidskerk 
te bezoeken.

Geertruidenberg 
woensdag- en zaterdagmiddagbespelingen

De Brabantse Orgelfederatie staat niet 
alleen bij de uitwerking en realisatie 
van haar doelstellingen. Binnen een 
jaar verwierf zij een drietal fameuze 
sponsors. De provincie Noord-Brabant, 
het Delafonds en het Prins Bernhard 
Cultuurfonds zegden aanzienlijke fi-
nanciële bijdragen toe. Mede dank-
zij deze bijdragen konden al op korte 
termijn belangrijke resultaten worden 
geboekt.

Provincie Noord-Brabant
Het omvangrijke project Beheer en inven-
tarisatie van de Brabantse orgels ontvangt 
steun van het provinciebestuur. Het kende 
een subsidie toe van € 26.400,- voor de pe-
riode 2007-2009. 
De Brabantse Orgelfederatie gaat hiermee 
in samenwerking met eigenaren, het Bis-
dom, de Rijksdienst voor Archeologie, Cul-
tuurlandschap en Monumenten (RACM), or-
geladviseurs, de Commissie Orgelzaken van 
de PKN en organistenverenigingen een plan 
realiseren waarin orgels beter bespeeld en 
beter beheerd worden. Een werkgroep be-
heer voert dit project uit.

tatiecentrum kende het DELAfonds een 
bijdrage toe van € 10.000,-. Hiermee kan 
een verdere aanzet gegeven worden voor 
een zo compleet mogelijk overzicht van 
onze Noord-Brabantse orgels en het do-
cumenteren hiervan. Deze documentatie 
dient eenvoudig toegankelijk te zijn voor 
belangstellenden. Ook het profileren van 
Noord-Brabants orgelbezit door middel van 
bv. een beschikbare fototentoonstelling, die 
kan worden ingezet bij lokale of regionale 
manifestaties, is reeds ter hand genomen.

DELAfonds
Voor het project Informatie- en documen-

Prins Bernhardfonds
Het Prins Bernhardfonds en het Cultuur 
Amateurfonds kenden ieder een bijdrage 
toe van € 3.000,- voor een beter beheer en 
bespeling van de orgels en de bevordering 
van de samenwerking van de diverse or-
gelkringen. In dat kader ziet o.a. deze Bra-
bantse Orgelkrant 2008 annex Orgelagen-
da het licht. Het leesbare informatieve en 
kleurrijke resultaat is daardoor in een op-
lage van 10.000 exemplaren beschikbaar in 
de gehele provincie via o.a. de aangesloten 
orgelkringen, VVV’s en bibliotheken.



Priesterstudie
Van 1946 tot 1952 studeerde Maurice Piren-
ne filosofie en theologie aan het Haarense 
groot-seminarie. Bijzonder was dat hij toe-
stemming kreeg een dag in de week aan het 
conservatorium van Tilburg orgel te stude-
ren bij Piet Hörmann, organist van de Sint-
Janskathedraal van 1941 tot 1964. Bij deze 
lessen leerde hij een aantal studiegenoten 
kennen waarmee hij later altijd contacten 
zou houden. Twee jaar woensdags met de 
bus of op de fiets naar Tilburg en hard stu-
deren, leverde hem in 1950 het diploma or-
gel op. 
Na zijn priesterwijding in 1952 werd hij met-
een tot kapelaan in St.-Michielsgestel be-
noemd. Bisschop Mutsaerts zag dat Pirennes 
meer kwaliteiten bezat en gaf hem daarom 
na een jaar pastoraal werk in Gestel de ge-
legenheid om kerkmuziek te gaan studeren 
aan het Pontificio Istituto di Musica Sacra te 
Rome. 

Muziekstudie in Rome 
Pirenne kreeg in het italiaans orgelles van 
Maestro Ferruccio Vignanelli, een groot or-
ganist en voor Maurice een muzikaal vader 
tijdens zijn verblijf in Rome. In de eerste les 
die hij kreeg kwam de 5e Sonate van Bach 
aan bod. “Speel alsof je ’n viool speelt” en 
“denk in lijnen” waren opmerkingen die Mau-
rice zich nu nog herinnert. Er werd les ge-
geven op een door de Amerikaanse Justine 
Ward geschonken 5-klaviers-orgel, in 1933 
gebouwd door Mascioni uit Cuvio, Varese [1]. 
De houten koppen van Frescobaldi en Bach 
keken vanaf de klavierkast toe. 
Maurice: “In 1954 was ik even bang dat ik 
naar Nederland terug zou worden geroepen 
om Rector cantus van de St.Janskathedraal 
te worden, maar de bisschop benoemde tot 
mijn grote opluchting Floris van der Putt”. 
Zo kon Maurice zijn muziekstudie in Rome 
voortzetten. In 1956 behaalde hij het ma-
gisterium summa cum laude voor orgel. 
Voor contrapunt en compositie behaalde hij 
een jaar later bij Domenico Bartolucci de ti-
tel magna cum laude en studeerde hij mu-
sicologie bij Igino Anglès en Gregoriaans bij 
Eugène Cardine. 

Terug naar Nederland
In 1958 ging Pirenne terug naar Nederland en 
volgde hij nog aanvullende colleges muziek-
wetenschap aan de Rijksuniversiteit Utrecht. 
Trots meldt Pirenne dat op een congres in 
’s-Hertogenbosch professor Albert Smijers, 

Maurice Pirenne 
werd in Tilburg geboren op 29 november 
1928 als de een na jongste in een groot ka-
tholiek Brabants gezin met vijf jongens en 
drie meisjes. Hij weet nog dat hij, vijf jaar 
oud, mee naar de hoogmis mocht. Zijn moe-
der bleef als enige in de Heikesekerk zitten 
na de Hoogmis, om het naspel van organist 
Jan van Leeuwen helemaal uit te luisteren. 
Daar genoot ze van en dat maakte indruk op 
de kleine Maurice. 
De kleuterschool zat er in die tijd niet in, 
maar toen Maurice als 6-jarige naar de la-
gere school moest, dacht zijn moeder dat hij 
intussen zo ver in zijn ontwikkeling was dat 
hij de eerste klas wel zou kunnen overslaan. 
Maurice vertelt met zijn kenmerkende inge-
houden grinnikkende lachje het anekdotische 
verhaal hoe hij meteen in de tweede klas te-
recht kwam. Zijn oudste zus had hem thuis 
al leren rekenen en schrijven, hij was geta-
lenteerd, dus dat was geen probleem. De fra-
ter van de lagere school wilde hem toch wel 
eerst even testen. Maurice kreeg een lijstje 
met sommen voorgelegd. Zijn moeder was 
zeer verbaasd toen ze te horen kreeg dat hij 
toch in de eerste zou moeten beginnen. De 
frater gaf aan dat er niet één som uitgere-
kend was. Maurice: “Ik dacht dat ik ze moest 
overschrijven, hij had niet gezegd dat ik ze 
ook moest uitrekenen...” Hij kon alsnog in de 
tweede klas starten….
Thuis werd veel gemusiceerd. Alle kinderen 
kregen pianoles en speelden op de tachtig 
jaar oude piano. Vooral z’n moeder stimu-
leerde dat. Toen ze eens zei dat het kerkkoor 
lelijk gezongen had, begreep Maurice dat 
niet: “ik dacht dat meerstemmige muziek al-
tijd goed en mooi was…”

Klein seminarie Beekvliet
Na de lagere school was hij als 11-jarige rijp 
voor het klein seminarie Beekvliet in Sint-
Michielsgestel. Ook daar kon hij zijn liefde 
voor de muziek verder ontwikkelen. Hij 
kreeg pianolessen van de net tot priester ge-
wijde Floris van der Putt, die als surveillant 
de jongste garde in de gaten moest houden. 
Dat hij tijdens het surveilleren noten zat te 
noteren, te componeren, maakte indruk op 
Maurice. Na het eerste jaar Beekvliet begon 
Maurice met lessen van Floris op orgel en 
harmonium volgens de methode Orgelschule 
van J.Schildknecht. Zo begon zijn muzikale 
loopbaan, waarbij het orgel en de kerkmu-
ziek de rest van zijn leven zouden blijven 
domineren.

interview 
met

Maurice

Wijtse Rodenburg
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Maurice Pirenne heeft zich halverwege 2007 moeten 
terugtrekken uit de dagelijkse hektiek van het leven 
omdat zijn gezondheid het toch nog plotseling af liet 
weten. Wij kenden elkaar van meer dan tien jaar 
samenwerken in de werkgroep die de orgelconcerten 
van de Lambertuskerk in Rosmalen organiseert. Net 
genoeg raakvlak om ietwat beschroomd een interview 
met hem aan te vragen. Eenmaal in privé-sfeer bij 
hem vertelde hij honderduit over zijn leven, ervarin-
gen en passies... een grote litanie van muzikaliteit.
Vrijdag 14 maart is Maurice gestorven.

Traditiegetrouw is de zaterdag van 
Open Monumentendag ook Nationale Orgeldag. 
In 2006 werd De Nationale Orgeldag officieel geopend 
door de Commissaris van de Koningin, mevrouw Hanja 
Maij-Weggen in de Sint Jan in ’s-Hertogenbosch. In te-
genwoordigheid van monseigneur Hurkmans en  vele or-
gelliefhebbers werd toen de oprichting van de Brabantse 
Orgelfederatie aangekondigd.
Dit jaar heeft de Nationale Orgeldag een bijzondere be-
tekenis, daar dit jaar is uitgeroepen tot het jaar van het 
Religieus Erfgoed. Ook veel orgels horen tot dit Religi-
eus Erfgoed, waarbij kerken dit waardevolle cultuurgoed 
koesteren. Op deze dag presenteren veel organisten, or-
gelcommissies en orgelkringen hun orgel aan het publiek. 
Zij laten bezoekers indien mogelijk een kijkje nemen bij 
de speeltafel, en misschien zelfs een kijkje in het orgel. 
Uiteraard zullen weer veel organisten hun orgel laten klin-
ken. Loop eens die kerk binnen, en verwonder u hoe een 
orgel als ambachtelijk instrument is gebouwd, hoe het 
een rijke culturele waarde heeft, en welke prachtige klan-
ken de organist uit dit instrument weet te toveren.
Veel kerken zijn open in het kader van de Open Monu-
mentendag, veel orgels worden daarbij toegelicht en ge-
demonstreerd. Een prachtige gelegenheid voor jong en 
oud om nader kennis te maken met het orgel.
Op www.brabantorgel.nl kunt u steeds de meest actuele 
opgave zien welke orgels in het kader van Nationale Or-
geldag 2008 gedemonstreerd worden.

Kerken, synagogen, kloosters, mos-
keeën, abdijen, begraafplaatsen. Bijna 
nergens is de verscheidenheid aan reli-
gieus erfgoed zo groot als in Nederland. 
Ons religieus erfgoed staat echter onder 
zware druk. Markante gebouwen maken 
plaats voor een parkeergarage, kantoor, 
of flat. De bijbehorende interieurs en 
kunstvoorwerpen verdwijnen.
2008 is uitgeroepen tot Jaar van het 
Religieus Erfgoed. Een jaar volop pu-
blieksactiviteiten om zelf te ervaren wat 
religieus erfgoed voor ons betekent: 
schoonheid, een plek van herkenning en 
ontmoeting, een deel van onze geschie-
denis. Het behouden waard.

Huidige situatie
Religieus erfgoed betreft al het onroerende 
en roerende erfgoed dat gebouwd en ver-
vaardigd is op godsdienstige en levensbe-
schouwelijke grondslag. Religieus erfgoed 
vormt in Nederland een substantieel onder-
deel van het cultureel erfgoed. 
Nederland is ongekend rijk aan religieus erf-
goed. Religie als levenshouding verliest in 
onze maatschappij echter terrein. Dat maakt 
dat het religieus erfgoed onder zware druk 
staat. Religieuze gemeenschappen kun-
nen de kosten van historische gebouwen 
en kunstcollecties nauwelijks opbrengen. 
Steeds meer kerken en kloosters sluiten hun 
deuren. Voor monumenten wordt vaak in een 
moeizaam proces nog een nieuwe bestem-
ming gezocht. Bij niet-beschermde gebou-
wen is de kans op sloop reëel.
Anderzijds: bij jong en oud groeit de belang-
stelling voor onze geschiedenis en onze cul-
tuur. Kerken, kloosters, pastorieën en abdijen 
worden gewaardeerd als essentiële beeldbe-
palers van een stad of dorp en als uitdragers 
van een lokale identiteit. Begraafplaatsen en 
kloostertuinen vormen monumentale oases 
van rust temidden van de dagelijkse hectiek. 
De komst van nieuwe Nederlanders met an-
dere levensovertuigingen brengt nieuwe in-
vloeden in religieus bouwen met zich mee, 
die uitnodigen tot reflectie en dialoog. Kerk-
meubilair, boeken, gewaden, kerkorgels, 

Nationale Orgeldag 2008
zaterdag 13 september

klokken, beeldhouwwerken en schilderingen 
behoren tot onze nationale schatkamer van 
geschiedenis en kunst.

Doelstellingen 2008 Jaar van het Religi-
eus Erfgoed
Het doel van het Jaar is om de belangstelling 
voor en kennis van het religieus erfgoed in 
Nederland te vergroten en om een duurzame 
toekomst voor het religieus erfgoed te be-
vorderen. 
Een duurzame toekomst van religieus erf-
goed is een zaak en verantwoordelijkheid van 
ons allemaal. In het landelijke regeerakkoord 
wordt  ‘zorgen voor het (religieus) erfgoed’ 
als doelstelling genoemd. Het ministerie van 
OC&W heeft de Stichting van het Jaar een 
belangrijke rol toegekend in de totstandko-
ming van een koersbepaling van beleid op dit 
gebied. Hierbij worden vanzelfsprekend reli-
gieuze organisaties, overheden, politici, pro-
jectontwikkelaars, musea, erfgoedorganisa-
ties, vrijwilligers, kortom: allen die te maken 
hebben met religieus erfgoed, betrokken. 
Er moet met alle betrokkenen worden nage-
dacht over de manier waarop religieuze ge-
bouwen en voorwerpen (soms in een nieuwe 
functie of context) deel van onze omgeving 
kunnen blijven uitmaken. En op welke wijze 
worden monumentale gebouwen en kostbare 
collecties zichtbaar en toegankelijk gehou-
den? Er moeten op goede gronden verant-
woorde keuzes voor de toekomst worden 
gemaakt.

Activiteitenprogramma in de provincies
In 2008 vindt landelijk een groot en afwis-
selend activiteitenprogramma plaats. Twaalf 
maanden lang, in twaalf provincies. Van wan-
del- en fietstochten tot concerten, festivals 
en evenementen. Voor jong en oud, religieus 
of niet, geïnteresseerd in kunst, cultuur en 
geschiedenis. Betrokken of gewoon nieuws-
gierig. Welkom!
Dit programma wordt georganiseerd vanuit 
de provinciale Steunpunten Monumenten-
zorg en Archeologie en de Erfgoedhuizen. Ie-
dere maand staat een provincie centraal. 
Zie ook www.skkn.nl 

2008: Jaar van het 
Religieus Erfgoed

Altaarstuk Cuijk

Een kijkje in het orgel: 
pijpen op de windlade



die zijn hele leven werkte aan het verzame-
len en uitgeven van het complete oeuvre van 
Josquin des Prez, kort voor zijn dood hem 
duidde met “das ist unsere Hofnung…”. In 
1960 kreeg Maurice Pirenne, samen met zijn 
Rome-studiegenoot Mathieu Dijker, de aan-
moedigingsprijs voor jonge kerkmuziekcom-
ponisten van de Pascal Schmeits-stichting.

Conservatoriumdocent
Maurice: “In 1959 werd ik gevraagd om de 
zieke Nico de Goede, docent Gregoriaans 
aan het Brabants Conservatorium in Tilburg, 
te vervangen. Een jaar later vroeg men mij 
om les te geven aan het Nederlands Instituut 
voor kerkmuziek te Utrecht. Zo begon mijn 
meer dan dertig jaar durende docentschap”.  
Aanvankelijk gaf Pirenne Gregoriaans en 
theorie, na enige jaren hoofdvak orgel. O.a. 
Bernard Bartelink was daar een collega. Van 
1969 tot 1980 kwam daar nog een docent-
schap orgel aan het Arnhems Conservato-
rium bij. 

Rector cantus in de St.Janskathedraal
De Schola van de St.Janskathedraal werd in 
1930 als jongenskoor opgericht, waarin later 
het kathedrale koor op zou gaan. Piet Hör-
mann, de conservatoriumdocent orgel van 
Pirenne, was er sinds 1941 organist en Floris 
van der Putt, de oude orgel- en pianoleraar 
van Maurice op het klein seminarie, was in 
1954 tot Rector cantus benoemd. Piet Hör-
mann overlijdt in 1964 plotseling, waarna 
Huub ten Hacken organist wordt. Wat later 
komt Floris Van der Putt voor de keus te 
staan om nog een aantal jaren als pastoor in 

Lieshout aan de slag te gaan. Hij besluit te 
gaan en in 1965 benoemt bisschop Bekkers 
Maurice Pirenne alsnog tot Rector cantus van 
de Schola. De Schola Cantorum is onder zijn 
26-jarige leiding tot grote bloei gekomen. 

Nieuwe muziek en volkstaalliturgie
In deze periode is veel gebeurd in de katho-
lieke kerk. De Nederlandse volkstaallitur-
gie kwam net van de grond en overal werd 
geëxperimenteerd met nieuwe vormen van 
kerkmuziek. Pirenne was voorstander van dit 
zoeken naar nieuwe wegen, zoals ook vele 
anderen waaronder zijn collega van het In-
stutuut voor de Kerkmuziek Herman Strate-
gier. Pirenne gebruikte door pater Gieles uit 
het Latijn vertaalde klassieke teksten, zoals 
het introitus en antifonen, om die op muziek 
te zetten. Floris van der Putt gebruikte hij 
daarbij als klankbord om zijn werken te laten 
keuren. Ook componeerde hij werken in op-
dracht van of voor andere koren, naast het 
werk dat bij de Schola aan bod kwam. Een 
topper was bijvoorbeeld psalm 93 ‘Koning is 
onze God’ dat in een vierstemmige zetting 
overal in Nederland bij de volkstaalliturgie 
regelmatig werd gezongen, uitgegeven bij 
Gooi en Sticht. 
In de Sint-Jan had hij naast de nieuwe kerk-
muziek ook veel aandacht voor de oude 
kerkmuziek, die afhankelijk van de functie in 
de liturgie belangrijk bleef. Zo werden veel 
werken uit de renaissance van o.a. Josquin 
des Prez en werk uit oude koorboeken van 
de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap op 
het repertoire gezet.  
Maurice gaat in die tijd zo volledig op in zijn 

werk als docent in Utrecht, Tilburg en Arn-
hem met daarnaast de intensieve zorg voor 
de Schola en het componeren, dat hij het 
aanlokkelijke aanbod om zijn oude orgelleer-
meester, Ferruccio Vignanelli, die  met pensi-
oen ging, in Rome op te volgen, afslaat.  
Pirenne’s activiteiten bij de Schola hebben 
vele hoogtepunten gekend, ondanks de roe-
rige jaren van veranderingen en beginnende 
ontkerkelijking. Zo kwamen er meisjes en 
vrouwen bij de tot dan toe jongens- en man-
nenwereld van de Schola. Naast de weke-
lijkse zondagsvieringen in de kathedraal trad 
de Schola Cantorum bij vele bijzondere gele-
genheden op. Een aantal lp’s (nu cd’s) van de 
Schola werd in zijn periode uitgebracht. 
Bij alle activiteiten met de Schola stond bij 
Pirenne de kwaliteit van het kathedrale koor 
steeds voorop. 

Organist
Na 26 jaar als Rector cantus actief te zijn ge-
weest ziet Pirenne een kans om zich meer op 
zijn liefde: het orgel, te concentreren. Huub 
ten Hacken neemt in 1991 afscheid als orga-
nist van de Sint-Jan en Maurice stelt zichzelf 
bij het kerkbestuur voor als zijn opvolger…. 
Pirenne heeft zijn hele leven iets met orgels 
gehad: o.a. met het Loret-orgel in Beekvliet, 
dat later naar de parochiekerk van Sint-
Michielsgestel zou worden verplaatst, het 
Smits-orgel, met z’n moeilijke pedaal, van 
de gesloopte Pieterskerk in ‘s-Hertogenbosch 
die op een steenworp afstand stond van waar 
Pirenne nu wegens zijn gezondheidstoestand 
woont en dat nu in de Oirschotse Pieterskerk 
staat, natuurlijk het orgel in Rome en aan 
de top: z’n ‘eigen’ Heyneman-orgel van de 
St.Jan [2]. De grondstemmen en sommige 
tongwerken van dit orgel zijn fantastisch. 
Naar zijn mening bestaat het volmaakte or-
gel niet, elk orgel heeft sterke kanten, maar 
ook beperkingen, omdat nu eenmaal niet elk 
orgelstuk geschikt is voor elk orgel. Een an-
der orgel dat hij ook zeer waardeert is het 
Robustelly-orgel van de Lambertuskerk in 
Helmond. “Dat is zo helder van klank...”
Pirenne is nooit op zoek geweest naar gele-
genheden om orgelconcerten te geven. Als 
zich iets aandiende dan deed hij dat alleen 
als het hem iets leek. 
Gevraagd naar z’n favoriete orgelmuziek 
geeft Pirenne na enig nadenken dit ant-
woord: “Natuurlijk is Bach onvermijdelijk de 
top: zijn magnifieke synthese tussen emotie 
en rationaliteit. En dan de klassieke Franse 
barok, Nicolas de Grigny en de romantiek 
met de choralen van César Franck. Mijn aan-
vankelijke scepsis ten opzichte van Charles-
Marie Widor is veranderd in groot respect. 
Met name zijn Symphony Gothique is fantas-
tisch.”
Op de vraag wat Pirenne als heel bijzonder 
bijstaat, geeft hij als antwoord: “Het even 
uitblijven van het applaus na het spelen van 
de 14 indringende kruiswegstaties ‘Le che-
min de la croix’ van Marcel Dupré 1931. Die 
stilte, dat is het mooiste applaus...”

Componist
Als 17-jarige maakte Maurice zijn eerste 
compositie op tekst van Guido Gazelle over 
Willebrord, zomaar een tekst. Dat was de 
start van wat zijn tweede liefde zou worden: 
het componeren. “Componeren is steeds 
weer een uitdaging. Muziek schrijven voor 
anderen die dat dan gaan uitvoeren…”  Op 
de vraag wat zijn uitgangspunten zijn bij het 
componeren antwoordt Pirenne: “Ten eerste, 
com pónere betekent in het latijn: samen-
stellen, structureren dus. Beginnen met de 
tekst op je te laten inwerken, dan een struc-
tuur, samenhang zoeken, de toonsoort bepa-
len en in polyfone lijnen proberen te denken. 
Een heleboel noten op papier zetten is he-
lemaal niet nodig. Het moet nooit pompeus 
worden.”
Pirenne schreef orgelwerken, kamermuziek 
en liederen, maar het zwaartepunt van zijn 
oeuvre bestaat uit heel veel composities 
voor koor, al dan niet voor liturgisch gebruik, 
meestal gecomponeerd in opdracht of op 
verzoek. Acht representatieve composities 
werden vastgelegd op de CD ‘Maurice Piren-
ne Koorwerken’, die eind 1994 verscheen in 
de serie KRO klassiek. De CD ‘Scheppende 
Geest’, een opdracht van de KRO en de Ne-
derlandse Sint-Gregoriusvereniging, kwam 
uit in 1997. Ook op enkele CD’s uit de se-
rie ‘Muziek uit de Sint-Janskathedraal’ staan 
composities van Pirenne. 

Mooiste werk
Gevraagd naar wat Maurice nu zelf zijn mooi-
ste werk vindt antwoordt hij na enig den-
ken: “Da’s moeilijk. In 1985 schreef ik het 
vierstemmige motet ‘Beker van verdriet’ op 
een heel korte tekst van Joke van den Ee-
renbeemt. Slechts 24 maten, toch wel een 
juweeltje. En voor het Brabants Kamerkoor 
o.l.v. Reinier Wakelkamp: ‘Il Cantico del Sole’ 
van St. Franciscus en ‘L’Épitaphe Villon’. Voor 
het Nijmeegs Vrouwen Kleinkoor ‘Orpheus’ 
met Albert Wissink schreef ik het ‘Schep-
pingsverhaal uit Genesis’, verder voor het 

Vocaal Ensemble Markant o.l.v. Mark Ver-
steeg, ‘Het Aandachtig Drieluik’ op teksten 
van Ida Gerhardt en voor de Radboudstich-
ting het ‘Loflied van de Wijsheid’…”.
In 2005 componeerde Pirenne ter gelegen-
heid van de veertigste zomerse St.Jan-con-
certcyclus van de orgelkring Hendrik Niehoff 
het ‘Dialogue pour deux orgues’, een hom-
mage aan Hendrik Niehoff. Op de orgels van 
de Sint-Jan kan dit werk worden uitgevoerd. 
‘Carillon’ is een technisch gecompliceerd stuk 
voor koor, beiaard en orgel.

Eer voor het werk
Voor zijn verdiensten op muzikaal en cultu-
reel gebied ontving Pirenne op 27 november 
1998 de Albert Swane Prijs. Verder ontving 
hij voor het totale compositorisch oeuvre in 
2001 de dr. Rijnsdorp prijs. Deze stichting 
stelt zich de bevordering van kunst in het 
kader van vernieuwing en voortzetting van 
de christelijke traditie tot doel. Vanwege zijn 
verdiensten voor de Sint-Jan en de kerk-
muziek werd hem bij gelegenheid van zijn 
50-jarig priesterjubileum in 2002 de paro-
chiepenning toegekend en in oktober 2007 
heeft burgemeester Rombouts van ‘s-Herto-
genbosch hem de culturele penning van de 
stad uitgereikt. Voor deze penning komt een 
persoon of instelling in aanmerking die zich 
geruime tijd - en naar het oordeel van het 
stadsbestuur op excellerende wijze - heeft 
ingespannen voor het culturele klimaat in de 
gemeente. 
Maurice Pirenne’s uitstraling, werkwijze, 
plichtsbesef en taakopvatting en de beteke-
nis van zijn werk als organist en componist 
worden alom geroemd.

[2] Pirenne’s Heyneman-orgel in de 
St.Janskathedraal in ‘s-Hertogenbosch
www.orgelconcerten-hendrik-niehoff.nl

Pirenne

Maurice Pirenne in 1991 als Rector cantus 
in de Sint-Janskathedraal
Uit: Koorzang in de Sint-Janskathedraal,
uitgave Schola Cantorum 2005
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[1] Het Mascioni-orgel (1933) in het 
Pontificio Istituto di Musica Sacra, Rome
http://mascioni-organs.com/restauridemo/
roma-pims.htm

Brabantse
Orgelfederatie

Toekomst
Maurice zegt geen profeet te zijn. “Wat er 
met de kerk, de religieuse muziek en het or-
gel als instrument zal gaan gebeuren is niet 
te voorspellen. Ik hoop dat er toch steeds 
weer componisten en organisten bezig zul-
len blijven met dat fantastische instrument, 
hoewel ervan leven tegenwoordig maar voor 
weinigen mogelijk is. Met hoop zullen we 
verder moeten...”

“Met hoop 
zullen we verder 
moeten...”



Sinds kerst 1999 beschikt de Christelijke 
Gereformeerde kerk aan de Schootsestraat 
in Eindhoven over een prachtig Van Vulpen-
orgel. Het orgel deed tot 1997 dienst in de 
Opstandingskerk (N.H.) te Eindhoven, welke 
kerk toen werd verkocht aan de Koptische 
kerk. Het orgel werd op 4 maart 1958 in 
gebruik genomen met een bespeling door 
Lambert Erné. Deze was namens de Her-
vormde Orgelcommissie als adviseur betrok-
ken bij de bouw. Het was één van de eerste 
grote orgels die door de orgelmakers Gebr. 
Van Vulpen in de zgn. neobarokstijl werd ge-
bouwd. Zeer opvallend in het concept was de 
los naast het orgel geplaatste pedaaltoren. 
Het borstwerk (derde klavier) werd geheel 
gereserveerd. Het orgel heeft een roodkope-
ren front met vergulde labia.
Het orgel was en is een goed voorbeeld van 
de ontwikkeling van de orgelbouw zo’n 50 
jaar geleden. Een periode waarin de ontwik-
keling naar de hedendaagse ambachtelijke 
orgelbouw werd ingezet. Regelmatig werd op 
dit orgel in de kerk aan het Stokroosplein ge-
concerteerd. Het afscheidsconcert in de Op-
standingskerk werd op 21 september 1997 
verzorgd door Ben Wevers en Joop Klaas-
sen.
In 1999 kon de Christelijke Gereformeerde 
kerk van Eindhoven dit orgel aankopen, 
waarbij dit het pneumatische Flentrop-orgel 
uit 1934 verving.
Het orgel werd onder advies van Aart Berg-
werff overgeplaatst door de Gebr. Van Vulpen, 
terwijl gemeenteleden diverse werkzaam-
heden verrichtten aan o.a. het orgelbalkon. 
Door de beperkte hoogte vanwege de daklij-
nen boven de orgelgalerij moesten de spitse 

De speeltafel.
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Christelijke Gereformeerde kerk 
Eindhoven  

50 jaar!  

Wim van der Ros

zorgd op dit inspirerende orgel, welke dit jaar 
in het teken staan van dit 50-jarig jubileum. 
Deze concerten worden gegeven op woens-
dagavond. Op 2 april speelt Gerard Habraken 
(Eindhoven), op 4 juni Leen Nijdam (Aalst-
Waalre) en op 29 oktober Pieter-Jelle de 
Boer. De concerten zijn gratis toegankelijk; 
na afloop collecte. Tevens is er na het con-
cert onder het genot van een kopje koffie ge-
legenheid tot het napraten met concertgever 
en medetoehoorders.

torens worden afgehoekt: een op zich zeer 
goede oplossing. Bij de overplaatsing is het 
oude klankkarakter en de oorspronkelijke 
opzet volledig gerespecteerd, waarbij alleen 
bij een aantal registers een te nadrukkelijke 
spuck is weggewerkt. Het orgel werd voor 
het eerst in de eredienst gebruikt op eerste 
kerstdag 1999. Het werd op 19 mei 2000 
met een concert door Aart Bergwerff en Ge-
rard Habraken officieel in gebruik genomen. 
Ieder jaar worden een aantal concerten ver-

In de pedaaltoren is de kleine 
Schalmey 4 vt zichtbaar tussen de pijp-
voeten van zijn grote broer Prestant 16 vt.

Een keur aan bijzondere 
orgelmuziek-CD’s...
Gerrit van de Werken en Dirk de Weerdt zijn twee orgelliefhebbers die 
met hun hobby de medemens willen vertellen hoe mooi orgelmuziek 
kan klinken op ‘buitenlandse orgels’. Twee jaar geleden startten zij een 
bedrijfje  in werkendam met de bedoeling de Nederlandse orgelliefheb-
bers te laten weten dat er buiten ons eigen rijke orgelland nog zeer veel 
andere en mooie orgels zijn. Verder dat er soms verrassend  andere 
muziek op orgels gespeeld wordt en omdat ze zelf ook erg nieuwsgierig 
zijn naar de laatste ontwikkelingen in de orgel-cultuur. Zo proberen ze 
via orgelconcerten hun enthousiasme over te brengen en te vertellen 
wat voor moois er allemaal is in orgelland. Soms zijn ze daar met een 
keur aan orgel-CD’s aanwezig om liefhebbers ter plekke aan originele 
orgelmuziekopnamen te helpen.

Webwinkel
Daarnaast hebben ze een webwinkel via www.orgelcd.nl en www.or-
gelcd.eu waar nu al meer dan 1000 cd`s op te vinden zijn van verschil-
lende orgellabels zoals de Duitse Motette, IFO en Aeolus, het Franse 
label BNL Syrius, de Amerikaanse labels JAV en Raven en  Zweedse, 
Belgische en Oostenrijkse labels. En als u dan nog een CD niet kan vin-
den, willen ze u daar graag bij helpen.  
Gerrit en Dirk hopen u te mogen ontmoeten via hun site of bij een 
concert.
info@landgoedgerianna.nl               Zie ook de advertentie hieronder.

Dinsdagavond
20.00u

Internationale 
zomerserie met 

o.a. de 
organisten:

 

Ignace Michiels, 
Zuzana Ferjencikova, 

Peter Ledaine en 
Bram Beekman

Donderdagavond
20.00u

Populaire 
zomerserie met 

o.a. de 
organisten:

Harm Hoeve, 
Sander van Marion, 
Dick Sanderman en 

Everhard Zwart

Meer info: WWW.DEBOVENKERK.NL

Concertseries Bovenkerk Kampen



April
Maandag 7 april 
Provinciehuis 
‘s-Hertogenbosch.
19.30 uur.
Introductie Brabantse Or-
gelkrant 2008 met con-
cert door Ad van Sleuwen 
en Bert Augustus

Zondag 13 april  
Bergen op Zoom, 
Kerkmuziekcentrum 
Gertrudiskerk. Kerkstraat.
16.00 uur.
€ 6,- (C.J.P./65+: € 5,-)
Marcel van Westen 
m.m.v. kamerkoor Musica 
Cordis o.l.v. Hans Smout 

Zaterdag 19 april 
Zevenbergen, Herv.
kerk. 
Markt in Zevenbergen.
Aanvang 20.00 uur 
Evert van de Veen 

Breda, Sacramentskerk, 
Zandberglaan 58
20.00 uur, € 8,-
Ton van Eck, mmv Sacra-
mentskoor Breda

Zondag 20 april  
Etten-Leur, Raadzaal.

12.00 uur
Donateurs € 3,50, volw. 
€ 6,00, 65+/C.P.J. € 4,50 
Kinderen gratis.
Camerata Delft, 
Barokensemble, strijkers, 
fluit, continuo
Albert Moerman, orgel/
klavecimbel

Aarle-Rixtel, 
Onze Lieve Vrouw Pre-
sentatie, Heindertweg 1 
14.30 uur, gratis.
Rob Rassaerts, orgel en 
Margot Pagels, sopraan

Beugen, H.Mariakerk.
16.00 uur.
Vrijwillig €6 advies.
Jaap van Doorn

Erp, Sint Servatiuskerk 
16.00 uur, € 5,00
Norbert Bartelsman 
en Kathinka Minzinga, 
mezzo-sopraan

Boxtel, St.Petruskerk.  
20.15 uur, € 7,-
Jan Jongepier, orgel 

Dinsdag 22 april 
Helmond, 
St.Lambertuskerk. 
20.00 uur.
Gerard Habraken

Donderdag 24 april 
‘s-Hertogenbosch, 
de Toonzaal.

20.30 uur, 
€ 15,00 /€ 12,50 stu-
denten € 5,00, kaarten: 
073-6122123
concert ‘Orgel en kunst’,
lezing Paul Huys Janssen, 
orgel: Jacques van den 
Dool, Véronique van den 
Engh, Willem Hörmann 

Vrijdag 25 april  
Raamsdonk, 
St.Bavokerk. Kerkplein 1.
20.00 uur. € 7,-. CJP € 
2,- en tot 16 jaar gratis.
Anton Doornhein

Geldrop, St.Brigidakerk. 
20.15 uur.
Vrij entree met collecte.
Stephan van de Wijgert 

Zaterdag 26 april  

FC Smits-orgels 
excursiedag: 10.00 uur 
start Sint-Oedenrode, 
Sint Martinuskerk. 
Bert Augustus. 
Boxtel, St.-Petruskerk. 
Jan Verhoeven.
Schijndel, Sint Servati-
uskerk, Leo Spoor.
Oirschot, 
St.Pieterskerk. 
Gerard Hafkenscheid.
Meer zie 
www.brabantorgel.nl

Eindhoven, 
Cathrienkerk.
15.00 uur, 
gratis met collecte
Jacques van den Dool, 
Messiaen 

Woudrichem, 
Martinuskerk.
20.00 uur, 
gratis met collecte, 
Anton Doornhein

Zondag 27 april  
St-Oedenrode, 
Martinuskerk.
15.00 uur, 
gratis met collecte,
Jan Jongepier

Hilvarenbeek, 
Petruskerk, Vrijthof 33
20.00 uur, 
€ 5,00 CJP/65+ € 4,00
Peter van Dijk

Mei
Zondag 4 mei  
Heeswijk, Berne Abdij 
16.00 uur, € 9,-
Jan Jansen
m.m.v. Maranti Trio 

Bergeijk, 
Hofkerk, Markt.
20.00 uur Dodenherden-
king met spreker.
Gemengd koor d’Eyckel-
bergh olv Cees van Esch,
Jan Verhoeven, orgel

Dinsdag 6 mei  
Waalwijk, H.Bernadette 
en St.Clemenskerk
20.15 uur.
€ 5 (CJP/65+ € 3,50). 
Rob Dommise mmv Irene 
Maessen (sopraan)

Zondag 11 mei 
Wouw, 
St.Lambertuskerk
16.00 uur, € 8,00.
Emmanuel v. Kerckhoven

Zeeland, 
Jacobus de Meerdere
16.00 uur,
Leden FC Smits gratis. 
Niet-leden € 7,- 
Joris Verdin (orgel/har-
monium)

Cuijk, St.Martinuskerk
20.00 uur, € 7,00
(donateurs + partner hal-
ve prijs; kinderen gratis)
Julia Tamminen
Voor het concert carillon.

Woensdag 14 mei 
Tilburg, NH Pauluskerk, 
Heuvelstraat 141

 
20.00 uur, entree gratis
Ad van Sleuwen 

Zaterdag 17 mei 
‘s-Hertogenbosch, 
Cathrienkerk 
Kruisbroedershof 4,
16.00 tot 16.40 uur.
Meierijs Kamerkoor
o.l.v. Leo Spoor met
Willem Hörmann, orgel 

Zevenbergen, 
Hervormde kerk, Markt, 
20.00 uur 
Jan van Westenbrugge 

Breda, Sacramentskerk, 
Zandberglaan 58
20.00 uur. € 8,-
Jelena Bazova mmv Bas 
Verbist (bas);
Bach, Duruflé, Händel.

orgelconcert-
agenda2008
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Zondag 18 mei  
Boxtel, St.Petruskerk. 
20.15 uur, € 7,-
Kees van Houten

Vrijdag 23 mei  
Raamsdonk, 
St.Bavokerk. Kerkplein 1.
20.00 uur.
€ 7,-. CJP € 2,- en tot 16 
jaar vrij entree.
Olga de Kort-Koulikova

Zaterdag 24 mei  
Eindhoven, Cathrienkerk
15.00 uur, gratis met col-
lecte na afloop.
Hayo Boerema;
Olivier Messiaen 

Woudrichem, 
Martinuskerk.
20.00 uur, 
gratis met collecte.
Marilou Crouwel, dwars-
fluit en Jaap den Besten, 
orgel

Zondag 25 mei  
Breugel, 
St.Genovevakerk.
15.00 uur.
Gratis, collecte.
Ad van Sleuwen 
Thema Orgel & Poëzie.

Rosmalen, 
Lambertuskerk.

16.00 uur, 
€ 5,- (CJP/65+ € 3,50)
Willem Hörmann, orgel 
en Musica Vocalis o.l.v. 
Jeroen Felix

Venray, 
St. Petrus’ Banden.
16.00 uur.
Vrijwillig 6 euro advies,
Elmar Lehnen

Helmond, 
St.Lambertuskerk. 
20.00 uur.
Erwin Wiersinga

Oosterhout, 
St.Jansbasiliek, Markt.
20.00 uur.
€ 7,50, studenten en 
scholieren gratis. 
Jan Willems.

Vrijdag 30 mei  
Geldrop, St.Brigidakerk. 
20.15 uur.
Vrij entree met collecte.
Jan Jongepier

Juni
Zondag 1 juni 
St-Oedenrode, 
Martinuskerk.

15.00 uur, entree gratis 
collecte na afloop
Pieter Dirksen, orgel; 
Sanne de Graaf, cello

Tilburg, H.Margaritha 
Maria Alacoque, 
Ring aan West 302
15.00 uur, 
€ 5,00 CJP/65+ € 4,00
Jelena Bazova

Etten-Leur,
Lambertuskerk.
Donateurs € 3,50, volw. 
€ 6,00, 65+/C.P.J. € 4,50
Kinderen gratis.
15.30 uur
Jacques van den Dool,
Lambertus Cantorij Etten 
o.l.v. Michel Gottmer

Heeswijk, Berne Abdij 
16.00 uur, € 7,-
Michel Bouvard

Dinsdag 3 juni  
Waalwijk, H.Bernadette 
en St.Clemenskerk
20.15 uur.
€ 5 (CJP/65+ € 3,50).
Hortus Musicus olv Dick 
Duijst, mmv: Willem Hör-
mann, orgel

Woensdag 4 juni  
Eindhoven, Christelijke 
Gereformeerde kerk, 

Schootsestraat 47
20.15 uur.
Gratis, collecte na afloop.
Leen Nijdam

Zaterdag 7 juni 
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Jan
16.00 tot 16.30 uur
Gratis toegang. 
Laurens de Man

Zondag 8 juni 
Oirschot, St.Pieterskerk
15.30 tot 16.00 uur
Toegang gratis. 
Gerard Hafkenscheid

Macharen, R.K. Paro-
chiekerk Petrus’ Banden 
16.00 uur.
Leden FC Smits gratis. 
Niet-leden € 7,-
Andrea Kobi, orgel en 
Giles Herman bariton

Schijndel, 
St.Servatiuskerk 

16.00 uur
€ 5,-. 65+ en CJP € 3,50.
Gert Oost 

Bergeijk, Hofkerk
20.00 uur.
Vrijwillige bijdrage. 
Ad van Sleuwen, orgel 
en harmonium, Evert Jan 
Schuur, viool, Seija Teeu-
wen, viool en
Maaike Roelofs, cello

Dinsdag 10 juni 
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Jan
20.00 uur,
€ 6,-/ € 4,- (CJP/65+). 
Kinderen gratis. 
Jacques van den Dool

Zaterdag 14 juni 
Schijndel, 
St.Servatiuskerk
13.30 tot 14.00 uur, 
gratis marktconcert
Leo Spoor

‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Jan
16.00 uur tot 16.30 uur.
Gratis toegang. 
Marieke Stoel

Zondag 15 juni  
Erp, Sint Servatiuskerk 
Aanvang 16.00 uur 
Toegangsprijs € 5,00
Susanna Veerman

Cuijk, St.Martinuskerk
16.00 uur.
€ 7,00 (donateurs + 
partner halve prijs; kin-
deren gratis)
Tineke Steenbrink,
vooraf carillonbespeling 
door Marcel Siebers.

Boxtel, St.Petruskerk. 
Aanvang 20.15 uur
Entree: € 7,-
Kees van Eersel, orgel 

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

www.brabantorgel.nl
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Zaterdag 21 juni 
Schijndel, 
St.Servatiuskerk
13.30 tot 14.00 uur, 
gratis marktconcert,
Piet Groenendijk

‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal,
16.00 uur tot 16.30 uur.
Gratis toegang, 
Fred Unlandt

Breda, Sacramentskerk, 
Zandberglaan 58
20.00 uur, € 8,-
Geert Bierling 

Zondag 22 juni  
Aalst-Waalre, 
Agnus Deï kerk.
15.00 uur. € 5,- 
Leen Nijdam

Breugel, 
St.Genovevakerk
15.00 uur.
Gratis met collecte.
Bert Augustus

Oirschot, St.Pieterskerk
16.00 uur.
Toegang gratis. 
Kees van Houten, 
Bachprogramma 

Grave, St. Elisabethkerk.
Aanvang 16.00 uur.
Vrijwillig 6 euro advies, 
Jan Verschuren 

Wouw, 
St.Lambertuskerk

Aanvang 16.00 uur
Entree € 8,00.
Hans Leenders

Dinsdag 24 juni 2008
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Jan
20.00 uur,
€ 6,-/ € 4,- (CJP/65+). 
Kinderen gratis. 
Arno van Wijk

Vrijdag 27 juni 2008 
Raamsdonk, 
St.Bavokerk. Kerkplein 1.
20.00 uur.
€ 7,-. CJP € 2,-, tot 16 
jaar vrij entree.
Gerben Mourik 

Geldrop, St.Brigidakerk. 
20.15 uur.
Vrij entree met collecte.
Jacques van den Dool

Zaterdag 28 juni  
Schijndel, 
St.Servatiuskerk
13.30 tot 14.00 uur, 
gratis marktconcert
orgel: Mark van Nispen

Eindhoven, 
Cathrienkerk.
14.00 uur, (duur: ca 2,5 
uur, incl. pauze),
gratis met collecte. 
Piet van der Steen  
Messiaen

‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Jan
16.00 uur tot 16.30 uur.
Gratis toegang.
Orgel: Olivier Salandini

Martinuskerk, 
Woudrichem.
20.00 uur, gratis met col-
lecte.
Aad van der Hoeven

Zondag 29 juni  
Rosmalen, 
Lambertuskerk.
16.00 uur, 
€ 5,- (CJP/65+ € 3,50)
Ruud Huijbregts, orgel 
en het Eindhovens Vocaal 
Ensemble o.l.v. Ruud 
Huijbregts.

Helmond, 
St.Lambertuskerk. 
20.00 uur.
Willeke Smits

Oosterhout, 
St.Jansbasiliek.

20.00 uur.
€ 7,50, studenten gratis. 
Gérard Close

Juli
Dinsdag 1 juli  
Waalwijk, 
St. Jan, 20.15 uur.
€ 5 (CJP/65+ € 3,50). 
Leon van den Brand

Vrijdag 4 juli 
Breda, Grote of Onze 
Lieve Vrouwekerk.
€ 7,- korting: € 6,- 
Programmaboekje € 5,-
Kinderen gratis.
Theo Jellema

Zaterdag 5 juli  
St-Oedenrode, 
Martinuskerk
15.00 uur, entree gratis 
met collecte na afloop
Axel Wenstedt (Sint-Oe-
denrode)

‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Jan
16.00 tot 16.30 uur
Gratis toegang 
Norbert Bartelsman

Augustus
Vrijdag 1 augustus 
Breda, Grote of Onze 
Lieve Vrouwekerk.
20.00 uur,
€ 7,- korting: € 6,- 
Programmaboekje € 5,-
Kinderen gratis.
Ignace Michiels, Messi-
aen: Messe Pentecôte

Zaterdag 2 augustus 
St-Oedenrode, 
Martinuskerk
15.00 uur, entree gratis 
met collecte na afloop
Piet Groenendijk

‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
16.00 tot 16.30 uur
Gratis toegang 
Bert den Hertog

Geldrop, St.Brigidakerk.
16.15 uur.
Vrij entree met collecte.
Philip Crozier (Canada)

Zondag 6 juli 
Heeswijk, 
Berne Abdij 
16.00 uur, € 9,-
Stef Tuinstra (Groningen)

Cuijk, 
St.Martinuskerk
16.00 uur.
€ 7,00 (donateurs/part-
ner € 3,50; kind gratis)
Pieter Dirksen, 
vooraf carillonbespeling 
Marcel Siebers.

Eindhoven, 
St Trudokerk, Trudoplein,

16.00 uur,
collecte, suggestie € 3,50
Eric Koevoets, orgel en 
Vrouwenkoor La Confi-
ance, Dordrecht  

Tilburg, 
Ned.Herv. Pauluskerk, 
Heuvelstraat 141,
20.00 uur, 
€ 5,00 CJP/65+ € 4,00
Emmanuel v. Kerckhoven

Bergeijk, 
Hofkerk
20.00 uur.
Vrijwillige bijdrage. 
Paul Houdijk:
Lefébure-Wély, Chauvet 
en César Franck.

Dinsdag 8 juli 
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Jan, 20.00 uur,
€ 6,-/ € 4,- (CJP/65+). 
Kinderen gratis. 
Andrew Nethsingha

Woensdag 9 juli 
Terheijden, 
St. Antonius Abt
13.30 - 16.30 uur 
orgelbespelingen.

Vrijdag 11 juli 
Breda, Grote of Onze 
Lieve Vrouwekerk.
20.00 uur,
€ 7,- korting: € 6,- 
Programmaboekje € 5,-
Kinderen gratis.
Anton Doornhein 
Messiaen: La Nativité

Zaterdag 12 juli  
St-Oedenrode, 
Martinuskerk
15.00 uur, entree gratis 
met collecte na afloop
Ted van den Aker

‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Jan
16.00 tot 16.30 uur
Gratis toegang 
Willem Hörmann

Geldrop, St.Brigidakerk. 
16.15 uur.
Vrij entree met collecte.
Arie de Bruijn m.m.v. 
hoboïste Jolanda den 
Houter 

Zondag 13 juli 
Ravenstein, 
R.K. kerk H. Lucia 

16.00 uur.
Leden FC Smits gratis. 
Niet-leden € 7,-
Jan Jansen

Woensdag 16 juli 
Terheijden, 
St. Antonius Abt
13.30 - 16.30 uur 
orgelbespelingen.

Vrijdag 18 juli 
Breda, Grote of Onze 
Lieve Vrouwekerk.
20.00 uur,
€ 7,- korting: € 6,- 
Programmaboekje € 5,-
Kinderen gratis.
Gerrie Meijers, Haarlem
Messiaen: L’Ascension

Zaterdag 19 juli  
St-Oedenrode, 
Martinuskerk
15.00 uur, 
gratis met collecte,
Wim Franssen

‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal,
16.00 tot 16.30 uur.
Gratis toegang 
Rien Donkersloot

Geldrop, St.Brigidakerk. 
16.15 uur.
Vrij entree met collecte.
Piet Groenendijk

Zondag 20 juli 
Oirschot, St.Pieterskerk

15.30 tot 16.00 uur.
Toegang gratis. 
Gerard Hafkenscheid 

Helmond, 
St.Lambertuskerk. 
20.00 uur.
Kees van Houten

Dinsdag 22 juli 
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal,
20.00 uur.
€ 6,-/ € 4,- (CJP/65+). 
Kinderen gratis. 
Gerrit Christiaan de Gier

Woensdag 23 juli 
Terheijden, 
St. Antonius Abt.
13.30 - 16.30 uur: 
orgelbespelingen.

Dinsdag 5 augustus
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Jan, 20.00 uur
€ 6,-/ € 4,- (CJP/65+). 
Kinderen gratis. 
Norbert Petry, Metz F

Woensdag 6 augustus
Terheijden, 
St. Antonius Abt,
13.30 - 16.30 uur, 
orgelbespelingen.

Vrijdag 8 augustus 
Breda, 
Grote of Onze Lieve 
Vrouwekerk.
20.00 uur, € 7,- 
korting: € 6,- 
Programmaboekje € 5,-
Kinderen gratis.
Jacques van Oortmerssen

Zaterdag 9 augustus 
St-Oedenrode, 
Martinuskerk,
15.00 uur, 
gratis met collecte, 
Istvan Eperjesy

‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
16.00 tot 16.30 uur.
Gratis toegang, 
Sander van den Houten

Geldrop, 
St.Brigidakerk. 
16.15 uur.
Vrij entree met collecte.
Roelof Hamberg (Venlo)

Vrijdag 15 augustus 
Breda, Grote of Onze 
Lieve Vrouwekerk.

20.00 uur,
€ 7,- korting: € 6,- 
Programmaboekje € 5,-
Kinderen gratis.
Jan Hage, Messiaen: 
Les Corps Glorieux

Zaterdag 16 augustus 
St-Oedenrode, 
Martinuskerk
15.00 uur, entree gratis 
met collecte na afloop
Gerrit Hoving (Zwolle)

‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal,
16.00 uur tot 16.30 uur.
Gratis toegang 
An van Tuijl

Geldrop, 
St.Brigidakerk. 
Aanvang 16.15 uur.
Vrij entree met collecte.
Willem Hörmann

Vrijdag 25 juli 
Breda, Grote of Onze 
Lieve Vrouwekerk.
20.00 uur,
€ 7,- korting: € 6,- 
Programmaboekje € 5,-
Kinderen gratis.
Theo Visser, Leiden

Zaterdag 26 juli   
St-Oedenrode, 
Martinuskerk
15.00 uur, 
gratis met collecte 
Kees van Houten

‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal

16.00 tot 16.30 uur,
Gratis toegang 
Stephan van de Wijgert

Geldrop, St.Brigidakerk.
16.15 uur.
Vrij entree met collecte.
Wim Franssen

Zondag 27 juli 
Oirschot, St.Pieterskerk
15.30 tot 16.00 uur
Toegang gratis. 
Gerard Hafkenscheid 

Woensdag 30 juli 
Terheijden, 
St. Antonius Abt
13.30 - 16.30 uur 
orgelbespelingen.

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

www.brabantorgel.nl
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September
Dinsdag 2 september 
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
20.00 uur
€ 6,-/ € 4,- (CJP/65+). 
Kinderen gratis. 
Véronique van den Engh

Waalwijk, St. Jan 
20.15 uur.
€ 5 (CJP/65+ € 3,50). 
Margreeth de Jong

Vrijdag 5 september 
Raamsdonk, 
St.Bavokerk. Kerkplein 1.
Aanvang 20.00 uur.
Entree € 7,-. CJP € 2,- en 
tot 16 jaar vrij entree.
Ad van Sleuwen

Zaterdag 6 september 
Schijndel, 
St.Servatiuskerk, Markt
Van 13.30 tot 14.00 uur, 
gratis marktconcert
Rowan van der Westen

Zondag 17 augustus 
Oirschot, 
St.Pieterskerk
15.30 tot 16.00 uur.
Toegang gratis. 
Gerard Hafkenscheid

Boxtel, 
St.Petruskerk. 
20.15 uur, € 7,-
Monika Henking

Dinsdag 19 augustus
Helmond, 
St.Lambertuskerk. 

20.00 uur.
Monika Henking

‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Jan
20.00 uur
€ 6,-/ € 4,- (CJP/65+). 
Kinderen gratis. 
Kees van Houten

Vrijdag 22 augustus 
Breda, 
Grote of Onze Lieve 
Vrouwekerk.
20.00 uur,
€ 7,- korting: € 6,- 
Programmaboekje € 5,-
Kinderen gratis.
Bram Beekman

Zaterdag 23 augustus 
St-Oedenrode, 
Martinuskerk
15.00 uur, 
gratis met collecte 
Joke Brandsma

‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
16.00 tot 16.30 uur
Gratis toegang 
Leo Spoor

Geldrop, 
St.Brigidakerk. 
16.15 uur.
Vrij entree met collecte.
Axel Wenstedt en Rob 
Meeusen, viola d’amore

Zondag 24 augustus  
Mill, 
St.Willibrorduskerk.
16.00 uur.
Vrijwillige bijdrage € 6,-
Geert Verhallen

Oirschot, 
St.Pieterskerk
15.30 tot 16.00 uur.
Toegang gratis. 
Gerard Hafkenscheid

Cuijk, St.Martinuskerk

20.00 uur. € 7,00
(donateurs + partner hal-
ve prijs; kinderen gratis)
Vincent van Laar
Voor het concert carillon
door Marcel Siebers.

Vrijdag 29 augustus 
Breda, Grote of Onze 
Lieve Vrouwekerk.
20.00 uur,
€ 7,- korting: € 6,- 
Programmaboekje € 5,-
Kinderen gratis.
Willem Tanke, 
Messiaen, JS Bach

Zaterdag 30 augustus
Orgelexcursie België 
Bezoek aan de abdijen 
in Dendermonde, Postel, 
Affligem, Grimbergen en 
Averbode.
Tilburg NS station 8.00 
uur (Bastionhotel 07.45). 
Terug ± 20.00 uur. 
€ 35,00 incl. koffie-koek 
en lunch. Zie website 
http://members.home.
nl/brabantseorgelklan-
ken/index.html

Schijndel, 
St.Servatiuskerk, Markt

13.30 tot 14.00 uur, 
gratis marktconcert.
Iskander Zalialdinov

St-Oedenrode, 
Martinuskerk
15.00 uur, entree gratis 
met collecte na afloop
Bert Augustus

‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
16.00 tot 16.30 uur.
Gratis toegang, 
Henk Jan Out

Geldrop, 
St.Brigidakerk. 

16.15 uur.
Vrij entree met collecte.
Leo Zijlema m.m.v.  
sopraan Els v.d. Waard

Zondag 31 augustus 
Oirschot, 
St.Pieterskerk
16.00 uur.
Toegang gratis. 
Bernard Bartelink

Nationale 
Orgeldag
zaterdag 
13 september 

tevens 
Open Monumentendag 

Deze dag zijn er veel 
kerken open en kunnen 
sommige orgels worden 
bekeken en bespeeld 
door belangstellenden!

Bijvoorbeeld in:

Bergen op Zoom, 
Gertrudiskerk.
Beide orgels zijn te be-
luisteren en door speel-
lustige bezoekers te 
bespelen!

Eindhoven, 
Theresiakerk, Carmelites-
senstraat (Strijp).
Het orgel zal bij de open 
dag worden betrokken. 

Hooge Zwaluwe, 
Protestantse kerk, open 
van 10.00 tot 17.00 uur.
Muziekoptredens. Ook 
is het Knipscheerorgel 
daarbij betrokken.
info www.protestants-
hooge-zwaluwe.nl

Oirschot, St.Pieterskerk
Zaterdag 13 en zondag 
14 september gehele dag 
rondleidingen en uitleg 
over het orgel.

‘s-Hertogenbosch, 
Cathrienkerk 
12.00 uur 
Laurens de Man
14.00 uur 
Willem Hörmann

Schijndel, 
St.Servatiuskerk, Markt
Van 13.30 tot 14.00 uur, 
gratis marktconcert
Leo Spoor

Deurne 
Willibrorduskerk

16.00 uur
Ensemble Compagnia 
Divertente met 
Bert Augustus, orgel.

‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
16.00 uur tot 16.30 uur. 
Toegang gratis.
Wim Franssen

Geldrop, St.Brigidakerk. 
20.15 uur. 
Vrij met collecte.
Ruud Huijbregts 
m.m.v.  trompettist 
Floris Onstwedder

Dinsdag 16 september 
Helmond, 
St.Lambertuskerk. 
Aanvang 20.00 uur.
orgel Peter Ouwerkerk

‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
20.00 uur
 € 6,-/ € 4,- (CJP/65+). 
Kinderen gratis. 
Willem Tanke

Zaterdag 20 september 
Zevenbergen, 

Hervormde en de R.K. 
St.Bartholomeuskerk.
Markt, 20.00 uur 
Harry Hamer, orgel, 
dubbelconcert op beide 
orgels van deze kerken.

Zondag 21 september 
Oirschot, 
St.Pieterskerk
15.30 tot 16.00 uur
Toegang gratis. 
orgelbespeling door 
Gerard Hafkenscheid 
(Oirschot)

Cuijk, 
St.Martinuskerk
16.00 uur. € 7,00
(donateurs + partner hal-
ve prijs; kinderen gratis)
Ulrike Northoff

Zaterdag 27 september 
Eindhoven, 
Stadskerk Sint Cathrien 
15.00 uur 
Collecte na concert.
Ad van Sleuwen
Werken van oa Messiaen.

Martinuskerk, 
Woudrichem.

20.00 uur, 
gratis  met collecte,
Harm de Nooij

Zondag 28 september 
Aalst-Waalre, 
Agnus Deï kerk.

15.00 uur. € 7,-
Leen Nijdam

‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
16.00 uur tot 16.30 uur
Gratis toegang 
Istvan Eperjesy

Zondag 7 september 
Oirschot, 
St.Pieterskerk
15.30 tot 16.00 uur
Toegang gratis. 
Gerard Hafkenscheid

Heeswijk, Berne Abdij 
16.00 uur, € 7,-
Peter Van de Velde

Nistelrode, 
Parochiekerk 

16.00 uur 
Leden FC Smits gratis. 
Niet-leden € 7,-
Joris Verdin (orgel en 
harmonium)

Hilvarenbeek, 
Petruskerk, Vrijthof 33
20.00 uur, € 5,00 CJP-ers 
en 65+ € 4,00
Ad van Sleuwen en 
pianist Toon Bierman
Boëly avond.

Boxtel, St.Petruskerk.
20.15 uur, € 7,-
Jacques van den Dool

Breugel, 
St.Genovevakerk.

15.00 uur.
Gratis met collecte 
Piet Groenendijk

Erp, 
St.Servatiuskerk.

16.00 uur, entree € 6,00
Vocaal Ensemble 
Pur Sang o.l.v. Reinier 
Wakelkamp en orgel: 
Leon van den Brand 

Rosmalen, 
Lambertuskerk
16.00 uur, 
 € 5,- (CJP/65+ € 3,50)
Hortus Musicus o.l.v. Dick 
Duijst; Dick Duijst, orgel.

Schijndel, 
St.Servatiuskerk, Markt
16.00 uur
 € 5,-. 65+/CJP € 3,50.
Ad van Sleuwen, orgel 
mmv Fien van Dingenen, 
blokfluit

Venray, 
St. Petrus’ Bandenkerk
16.00 uur.
Vrijwillige bijdrage € 6,-
Bernard Bartelink

Oosterhout, 
St.Jansbasiliek, Markt.
20.00 uur.
€ 7,50, studenten gratis.
Leo van Doeselaar

Wouw, 
St.Lambertuskerk

20.00 uur, € 8,00.
Johan Hermans



orgelconcert-
agenda2008
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VERSCHUEREN ORGELBOUW HEYTHUYSEN B.V.
Dorpstraat 100-102 
6093 ED  Heythuysen
Tel. 0475 491882 
Fax 0475 494892

www.verschuerenorgelbouw.nl                              info@verschuerenorgelbouw.nl

BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

Boxtel, Sint-Petruskerk, Smits-orgel (1842), restauratie 2006

December
Zondag 7 december
Hooge Zwaluwe, 
Protestantse kerk.

Adventsconcert kijk op 
www.toonart.nl

Dinsdag 16 december 
Waalwijk, 
NHK a/d Haven, 
20.15 uur.
€ 5 (CJP/65+ € 3,50).
Kamerkoor Tourdion o.l.v. 
Arjan van Baest
Wim Franssen (orgel)

Zaterdag 20 december 
Woudrichem,
Martinuskerk, 
20.00 uur, gratis Kerst-
concert met collecte.

Zondag 21 december 
Heeswijk, Abdij van 
Berne Kerstconcert

Kamerkoor ‘Ad Parnas-
sum’ (Tilburg)
o.l.v. Anthony Zielhorst 
orgel Marcel Verheggen

Oktober
Zaterdag 4 oktober 
Raamsdonk, 
St.Bavokerk Kerkplein 1.
Raamsdonk Orgeldorp 
‘Jeugd en Orgel’,
10.00 uur tot 17.00 uur. 
Met Willem Hörmann, 
Gerard Legierse en Jörg 
Stephan Vögel (D).

Zondag 5 oktober 
Hilvarenbeek, 
Petruskerk, Vrijthof 33
15.00 uur, 
€ 5,00, CJP/65+ € 4,00
Joost Vermeiren

Bergeijk, 
Hofkerk aan de Markt.

20.00 uur.
Gratis met bijdrage. 
Koor Vocetta uit Oos-
terhout o.l.v. Anton van 
Kalmthout; organist 
Paul van der Heijden

Heeswijk, Berne Abdij 
16.00 uur, € 7,-
Jan van de Laar

Boxtel, 
St.Petruskerk Markt. 

20.15 uur. € 7,-
Jan Verhoeven

Zaterdag 11 oktober
Zevenbergen,
Hervormde kerk 
Markt, 20.00 uur
Aart van Muijen en Laura 
de Wit, fluit.

November
Zondag 2 november 
Bakel, 
H. Willibrorduskerk, Wil-
bertsplein

15.00 uur, toegang gratis.
Bert Augustus e.a. musici.

Heeswijk, Berne Abdij 
16.00 uur, € 7,-
Hansjürgen Scholze 

Zondag 9 november
St-Oedenrode, 
Martinuskerk.
15.00 uur, entree gratis 
met collecte na afloop
Judith en Tineke Steen-
brink, viool en orgel

Vrijdag 14 november 
Raamsdonk, 
St.Bavokerk. Kerkplein 1.
20.00 uur.
€ 7,-. CJP € 2,- en tot 16 
jaar vrij entree.
Marcus Richter 

Zondag 12 oktober
Horst, 
H.Lambertuskerk 
16.00 uur.
Vrijwillige bijdrage  € 6,-  
Aart de Kort 

Zondag 19 oktober 
Helmond, 
St.Lambertuskerk 
20.00 uur.
Jan van de Laar

Vrijdag 24 oktober 
Geldrop, St.Brigidakerk. 
20.15 uur.
Vrij entree met collecte.
Pieter-Jelle de Boer 

Zaterdag 25 oktober 
Eindhoven, 
St Cathrien 
15.00 uur. 
Collecte na concert.
Gerard Habraken,
Les Corps, O. Messiaen

Woudrichem,
Martinuskerk, 
20.00 uur, 
gratis met collecte.
Jeanette van Oord

Zondag 26 oktober
Berlicum, 
Petruskerk

16.00 uur 
Willem Hörmann

Oosterhout, 
St.Jansbasiliek
20.00 uur.
€ 7,50, studenten gratis. 
Geert Bierling. 
Concert Populaire.

Woensdag 29 oktober
Eindhoven, Christelijke 
Gereformeerde kerk, 

Schootsestraat 47
20.15 uur.
Toegang gratis, collecte.
Pieter-Jelle de Boer.

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

www.brabantorgel.nl

Zaterdag 15 november 
Zevenbergen, 
Hervormde 
Kerk en de R.K. 
St.Bartholomeuskerk,
Markt
20.00 uur
Orgelwandelconcert 
door Sander van Ma-
rion. Aanvang in de Herv 
Kerk. Tijdens een pauze 
wandelen naar de R.K. 
St.Bartholomeuskerk.

Zaterdag 22 november 
Eindhoven, 
Stadskerk Sint Cathrien 
Aanvang 15.00 uur 
Collecte na concert.
organist: Theo Jellema
Integrale uitvoering van 
de Méditations sur le 
Mystère de la Sainte Tri-
nité van O.Messiaen

Woudrichem.
Martinuskerk, 
20.00 uur, 
gratis met collecte
Cor Ardesch

Zondag 23 november 
Erp, 
Sint Servatiuskerk 
16.00 uur, € 5,00
Thed van den Aker

Kerst 25/26 december 
St-Oedenrode, 
Martinuskerk.
Orgelmuziek bij de kerst-
stal.  Collecte.

Vrijdag 26 december 
Hilvarenbeek, 
Petruskerk, Vrijthof 33
15.00 uur, € 5,00 CJP-ers 
en 65+ € 4,00
Tannie van Loon m.m.v. 
Vrouwen Vocaal Ensem-
ble ‘Sirena’ Eindhoven
kerstconcert

Zaterdag 27 december 
Eindhoven, 
Sint Cathrien 
15.00 uur. 
Collecte na concert.
Ruud Huijbregts
La Nativité du Seigneur 
van O. Messiaen

zondag 28 december
‘s-Hertogenbosch, 
Cathrienkerk, 

16.00 uur. 
Willem Hörmann 



Wim van der Ros

Op 19 mei 2006 werd tijdens een kerk-
dienst in de Hervormde Pauluskerk in 
Tilburg de voltooiing van de restauratie 
van kerk en orgel gevierd. Het nu ge-
restaureerde orgel werd oorspronkelijk 
door J.H.H. Bätz gebouwd in 1765 voor 
de sinds 1633 bij de Hervormde ge-
meente in gebruik zijnde Heikese kerk. 
Toen deze kerk bij Koninklijk Besluit in 
1821 weer aan de katholieken moest 
worden overgedragen, moesten de her-
vormden een nieuwe kerk bouwen: de 
huidige Pauluskerk. Van Hirtum plaats-
te in 1824 het orgel over naar deze veel 
kleinere kerk. Bij diverse restauraties 
werd het orgel qua aanleg en disposi-
tie gewijzigd. De huidige restauratie, 
uitgevoerd door de Gebr. Van Vulpen te 
Utrecht onder advies van Wim Diepen-
horst, bracht het orgel zoveel mogelijk 
terug in de oorspronkelijke situatie. 

Opdracht tot de bouw in 1763 
Aanvankelijk moesten de hervormden in Til-
burg in de Heikese kerk, de voormalige pa-
rochiekerk zij het zonder orgel stellen, maar 
rond 1760 kwamen er concrete plannen om 
een orgel aan te kopen. Vanwege zijn repu-
tatie o.a. door het in 1758 opgeleverde orgel 
in Oosterhout, kreeg J.H.H. Bätz in novem-
ber 1763 de opdracht hier het nieuwe orgel 
te bouwen. Het definitieve contract wordt 
op 4 mei 1764 met Bätz getekend. De aan-
neemsom van 2.800 guldens is dan inclusief 
“de orgelkas met alle deszelfs ornamenten, 
soo van snijwerk boven op het orgel als voor 
het pijpwerk, het geene soo van vooren van 
agteren, en op beijde de seijden in het gesigt 
is te maeken conform de teekening daarvan 
…”  Overeengekomen wordt “…sonder wet-
tige verhindering…” het orgel te leveren in 
mei of juni 1765.
Het bestek vermeldt als dispositie:

Dispositie
  Bouwer: J.H.H. Bätz, 1765
  Restauratie: Gebr. Van Vulpen, 2006

   
Manuaal  
Prestant 8 voet 
Bourdon 16 voet 
Roerfluit	 8	voet	
Octaaf  4 voet 
Quint  3 voet 
Gemshoorn 4 voet 
Super Octaaf 2 voet 
Flagolet 1 ½ voet 
Cornet  4 sterk 
Mixtuur b/d  3-4-6 sterk  
Trompet b/d 8 voet 
Tremuland  
Afsluijting
 
Pedaal aangehangen

Manuaalomvang C t/m d’’’
Pedaalomvang C t/m d’

Winddruk 70 mm WK
Stemming	gemodificeerde	middentoon.
Toonhoogte ca. halve toon onder normaal.

1.   Prestant  8 voet 
2.   Bordon  16 voet
3.   Roerfluijt  8 voet
4.   Octaaf  4 voet
5.   Quint  3 voet
6.   Gemshoorn  4 voet
7.   Superoctaaf  2 voet
8.   Flagolet  ½ voet
9.   Cornet D  4 sterk 
10. Mixtuur B/D   3-4-6 sterk
11. Trompet B/D  8 voet
12. Trammelant 
13. Windafsluijting
14. Windventiel

15
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Bronnen:
Gert Oost, De Orgelmakers Bätz, Alphen a/d Rijn, 
1975
Frans Jespers, Repertorium van orgels en orgel-
makers in Noord-Brabant tot omstreeks 1900,
’s-Hertogenbosch 1983
Gemeentearchief Tilburg [304-B-29/30] Bestek 
en Conditien waarna Johan Hendrik Hartman 
Bätz heeft aangenomen te maaken en leveren 
een nieuw Orgel in de Gereformeerde kerk tot 
Tilborgh, Utrecht,1763
Hans van Nieuwkoop (red.), Het Historische Orgel 
in Nederland 1726-1769, NIvO Amsterdam, 1997
W.J.C. Diepenhorst, Rapport betreffende het orgel 
in de Herv. Kerk te Tilburg, Zeist, mei/juni 2001

De manuaalomvang is C-d’’’; het aangehan-
gen pedaal heeft een omvang van C-c’.  De 
windvoorziening wordt gevoed vanuit “… drie 
suffisante blaesbalken ingelijks van Eijken-
houd lang 6 voet en 2 duijm en breed 4 voe-
ten, Rijnlandsche maet …”.
Op 28 september 1765 wordt het orgel ge-
examineerd door de organist van de Sint-Jan 
in ’s-Hertogenbosch, Otto Wiechers. 

Overplaatsing naar de Pauluskerk
Waar met name de kerkelijke situatie in Til-
burg nadrukkelijk gewijzigd is, wordt bij de-
creet van Lodewijk Napoleon in 1809 de kerk 
teruggegeven aan de Katholieken. Bij Ko-
ninklijk Besluit van 19 november 1821 door 
Koning Willem 1 wordt een derde deel van 
de goederen en fondsen van de parochiekerk 
toegewezen aan de Nederlands Hervormde 
kerk, waarbij orgel, kansel en herenban-
ken zo eigendom blijven van de Hervormde 
Gemeente. Plannen voor de bouw van een 
nieuwe (Hervormde) kerk komen in 1822 ten 
uitvoer. 
De Pauluskerk wordt op 4 mei 1823 ingewijd 
en de orgelmaker H.B. van Hirtum plaatst 
daarna het orgel over naar de nieuwe kerk. 

Op 11 juli 1824 wordt het orgel in gebruik 
genomen.

Wijzigingen in 1937 en in 1960
De firma Spiering krijgt in 1937 de opdracht 
het orgel te restaureren. Uit rapporten van 
deze firma blijkt dat voordien al diverse in-
grijpende wijzigingen hebben plaats gevon-
den. De restauratie door Spiering omvatte 
algehele revisie van het mechanisch gedeel-
te, zoals windladen,  klavier, pulpeten, ven-
tielen, slepen, conducten en blaasbalg enz.  
Geheel vernieuwd is de Trompet 8’ bestaan-
de uit 54 pijpen. Aangebracht is een tremu-
lant met regelbaar slagtempo. Voorts een 
Meidinger windmachine met kanalen en ven-
tielen. Ook werden de grootste 27 pijpen van 
de Bourdon 16 voet op een pneumatische 
transmissielade geplaatst, zodat deze stem 
ook zelfstandig op het pedaal kon klinken. 
Waar nodig vernieuwde hij pijpwerk. 
Precies 20 jaar later, op 15 juli 1957, wordt 
door de Fa. J. de Koff & Zn. een offerte uit-
gebracht voor restauratie van het orgel. Op 
9 september van dat jaar ontvangen zij de 
opdracht. Op een aantal zaken wordt na-
drukkelijk nagestreefd de Bätz-situatie te 

herstellen, op een aantal punten gebeurt dat 
helaas niet. De Koff herstelt de oorspronke-
lijke aanleg, waarbij ook de registertrekkers 
(die ooit boven de klavieren waren geplaatst) 
terugkeren aan weerszijden van de klavia-
tuur. Klaviatuur, registratuur en regeerwerk 
wordt volledig vernieuwd. De windladen 
worden gerestaureerd en de pneumatische 
transmissielade voor de pedaal-Bourdon 
wordt vervangen door een drietal mecha-
nische transmissieladen. Er wordt o.a. een 
nieuwe Mixtuur 3-4-6 sterk geplaatst met 
een samenstelling zoals in Benschop (J.H.H. 
Bätz, 1755). Een andere, oude Trompet 8 
voet wordt geplaatst, waarbij kelen en ton-
gen vernieuwd worden. Vermoedelijk dateert 
dit register uit 1823. Tevens plaatst De Koff 
een nieuw register Flageolet 1 voet. Het dub-
belkoor van de Prestant 8 voet wordt niet 
aangesloten. Deze gefaseerde restauratie 
liep uit tot in 1965.

De recente restauratie door 
Gebr. Van Vulpen
Tegelijkertijd met de kerkrestauratie werd 
recent ook de restauratie van het orgel uit-
gevoerd. Waar het orgelbalkon verkleind 

Bätz-orgel verhuisde ooit
van grote naar kleine kerk...  

Orgel Pauluskerk 
in Tilburg gerestaureerd

werd naar de oorspronkelijke situatie, diende 
het orgel ook weer naar achteren op de oude 
plek te worden geplaatst. 
Een belangrijk aspect bij de huidige restau-
ratie was de reconstructie van de oorspron-
kelijke aanleg van de mechanieken en de 
klassieke windvoorziening. Dat impliceerde 
o.a. een reconstructie van alle mechanieken 
met de plaatsing van een staartklavier in de 
maatvoering van Bätz, het laten vervallen 
van de transmissie van de Bourdon en het 
maken van een opliggende tremulant in de 
stijl van Bätz. Het verend sleepsysteem werd 
verwijderd, nieuwe pulpeten werden aange-
bracht, en de ventielen werden opnieuw be-
leerd. Van Vulpen vervaardigde twee nieuwe 
spaanbalgen in de oorspronkelijk door Bätz 
aangegeven maatvoering, welke in een balg-
stoel – waarbij de balgen ook te treden zijn 
- achter het orgel werden geplaatst. Een 
pedaalklavier (met handhaving van de uit-
breiding naar 27 tonen) en de orgelbank zijn 
nieuw gemaakt in de maatvoering en stijl 
van Bätz. Ook werd de gehele kas hersteld, 
waarbij met name het snijwerk bijzondere 
aandacht kreeg. Veel stukken waren ernstig 
aangetast door houtworm en moesten deels 
vernieuwd worden. Het schilder- en verguld-
werk van kas en snijwerk werd uitgevoerd 
door het schildersbedrijf W. van den Berg uit 
Lienden.
Voor wat betreft het pijpwerk zijn de front-
pijpen ontdaan van de aangebrachte alu-
miniumverf en opnieuw gepolijst, terwijl de 
labia belegd werden met bladgoud. Ook zijn 
de dubbelkoren van de Prestant 8 vt weer 
aangesloten. Inventarisatie van het pijpwerk 
tijdens de restauratie bracht aan het licht dat 
er verschuivingen hadden plaatsgevonden 
van o.a. het pijpwerk van de Mixtuur. Men 
vond in de diverse prestantregisters nog 87 
pijpen van de oorspronkelijke mixtuur. De re-
gisters Octaaf 4 vt, Quint 3 vt en Octaaf 2 vt 
kregen mede daardoor deels nieuw pijpwerk. 
De Flageolet is vernieuwd en uitgevoerd op 
1½ vt. Het groot octaaf van Bourdon (eiken) 
en het groot octaaf van de Roerfluit werden 
nieuw gemaakt. 

Tilburg heeft een herboren Bätz. Qua uiter-
lijk schittert het voor deze kerk relatief grote 
front majestueus in de kerkruimte. Voor de 
provincie Noord-Brabant is dit een prachtig 
klankvoorbeeld van de Hollandse school uit 
de 18e eeuw. Ook qua klanksterkte is her-
kenbaar dat dit orgel ooit gebouwd is voor 
een grotere kerk. Dat vereist een zorgvul-
dige registratie. Het palet aan klankkleuren 
van de individuele registers en combinaties 
daarvan is verrassend fraai. 

Meer info: www.pkn-tilburg.nl / de gemeente / Pauluskerk / restauratie orgel]

De genummerde ventielen in de lade met ge-
opende voorslag. (Door indrukken van een toets 
opent het ventiel en stroomt lucht in de pijp)

De stevels van de in 1960 geplaatste historische 
Trompet hebben schriftelijk hun toonhoogte 
meegekregen. (De stevels dragen de orgelpijp)

De klaviatuur is in oude glorie hersteld.
(In het midden het manuaal met links en rechts 
de knoppen van de verschillende stemregisters)

Brabantse
Orgelfederatie



Dit conservatorium-orgel is in de 
jaren zeventig gebouwd door 
Loek van Nes voor de Kerk van 
de Goddelijke Voorzienigheid in 
Bergen op Zoom.
In 2005 werd het orgel aange-
kocht door het Fontys Conser-
vatorium ten behoeve van de 
orgelklas. 
Het werd door Loek van Nes 
uitgebreid, van een nieuwe kas 
voorzien en geplaatst in de 
Heikese kerk in Tilburg. Deze 
kerk ligt direct tegenover het 
conservatorium.
De dispositie werd uitgebreid en 
aangepast om ook geschikt te zijn 
voor de Franse barokliteratuur. 
Het orgel telt nu 45 stemmen,  
drie manualen en pedaal.B
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90 jaar orgelonderwijs
Het conservatorium in 
Tilburg bestaat dit jaar al 
90 jaar. In 1918 werd het 
als onderdeel van de R.K. 
Leergangen opgericht en 
heette toen ‘Conservato-
rium voor muziek’. Tot dan 
toe waren alleen Conser-
vatoria gevestigd in Den 
Haag en Amsterdam. 
De eerste directeur was de 

tie aan de St. Jan in ‘s-Hertogenbosch: van 
1965 tot 1991 als Rector Cantus, en vanaf 
1991 als hoofdorganist van de kathedraal.
In 1992 nam Maurice Pirenne afscheid als or-
geldocent van het Conservatorium in Tilburg. 
Intussen was Bram Beekman als opvolger 
van Hub. Houet in 1980 aangesteld, die ge-
studeerd had bij Louis Toebosch en Anton 
Heiller in Wenen. Met Heiller deelt Beekman 
zijn passie voor muziek van Bach: beiden na-
men het gehele orgeloeuvre van Bach op.

De huidige docenten
Sinds 2004 is de orgelafdeling van het nu ge-
heten Fontys Conservatorium uitgebreid met 
docenten Geert Bierling, Henco de Berg en 
Ad van Sleuwen. Zo is de orgelafdeling veel-
kleuriger geworden met vier docenten met 
elk hun eigen specialismen.
Bram Beekman heeft al jaren een repu-
tatie als uitvoerder van het oeuvre van or-
gelmeesters als Bach, Franck, Liszt,Reger, 
Widor, Vierne en Dupré. Studenten worden 
bij hem ingewijd in het “ijzeren repertoire”. 
Zijn technische beheersing dwingt veel res-
pect af.
Henco de Berg werkt als docent improvi-
satie zeer methodisch met zijn jonge orgel-
studenten. Improviseren in diverse stijlen, 
vormen als Partita en Orgelsymfonie, alle 
aspecten ven het bijzondere métier improvi-
seren komen aan de orde.
Geert Bierling, enthousiast pleitbezorger 
van de transcriptiekunst, vervult al jaren een 
voortrekkersrol in Nederland om dit oude 
ambacht in ere te herstellen. Ook als harmo-
niumspeler en correpetitor (orgel en clave-
cimbel) is hij actief aan het Fontys Conser-
vatorium.
Ad van Sleuwen, bekend door onder ande-
re zijn aanstekelijke manier van lesgeven, is 
zeer deskundig op het gebied van orgelbouw 
en uitvoeringspraktijk van de klaviermu-
ziek uit de achttiende en negentiende eeuw. 
Daarnaast is hij een ervaren continuo-speler 
en forte-piano speler.

Orgel 
studeren 

aan het Fontys Conservatorium in Tilburg

Docenten:

Bram Beekman
Henco de Berg
Geert Bierling

Ad van Sleuwen

Toelatingsexamens voor studiejaar 2008-2009:

21-25 april en
2-6 juni 2008 

Open dag in november 2008 

Kijk op www.fontys.nl/conservatorium voor meer informatie

Negentig jaar orgelonderwijs 
Conservatorium Tilburg

TEL. 073 - 641 29 51 • B.G.G.  073 - 642 21 20 • FAX  073 - 642 50 55
www.pelsenvanleeuwen.nl               e-mail:   info@pelsenvanleeuwen.nl

Orgelbouwkunst,
cultuur en ambacht in de 21e eeuw.

NIEUWBOUW • RESTAURATIE • ONDERHOUD

ORGELBOUWERS  SINDS  1903

PLATINALAAN 10  5234 GH  ‘s-HERTOGENBOSCH

NIKOLAIKERK,  HALMSTAD, ZWEDEN
3 KLAVIEREN,  54 REGISTERS  -  OPGELEVERD 2003
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deerde hij muziek te Amsterdam, om vervol-
gens orgel te studeren in Klosterneuburg, bij 
Guido Adler in Wenen promoveerde Smeijers 
in 1917. Hij werd een autoriteit op het ge-
bied van de 16e eeuwse muziek, met name 
die van Josquin des Prez waarvan hij het ge-
hele oeuvre in 34 delen uitgaf. Dr. Smeijers 
werd bij zijn vertrek naar Utrecht opgevolgd 
door Dr. W. Kerssemakers pr., die kerkmuziek 
studeerde in Rome.
Kerssemakers wist in 1937 orgelvirtuoos en 
componist Flor Peeters aan het conservatori-
um te binden. Deze Belgische grootheid hield 
zich bezig met opleiding “Practische Orgel-

cursus B”. Deze bestond uit de onderdelen 
contrapunt, fuga, vrije compositie, improvi-
satie, registratie, begeleiding Gregoriaans 
en orgelspel. Naast Tilburg gaf Peeters ook 
les aan het toen nog in Mechelen gevestigde 
Lemmensinstituut en aan het Conservato-
rium van Gent. Een van zijn beste leerlingen 
was Hub. Houët, die van 1933 tot 1937 orgel 
studeerde bij Willem van Kalmthout om aan-
sluitend van 1937 tot 1939 bij Flor Peeters 
de Meesteropleiding te volgen. Samen met 
medestudenten legde Houët in 1939 exa-
men af op het orgel van de (nu niet meer 
bestaande) Noordhoekkerk in Tilburg. Daar-
bij behaalden zowel Piet Hörmann (de latere 
organist van de St. Jan in ‘s-Hertogenbosch) 
als Hub. Houët het predikaat “met grooten 
lof”. Toen als gevolg van de oorlog in 1941 
aan het Conservatorium nog maar weinig 
werk te verrichten viel  benoemde de bis-
schop Kerssemakers tot pastoor in Bladel. 

De na-oorlogse periode
Flor Peeters kwam na de oorlog niet meer 
terug als docent in Tilburg. Als opvolger voor 
de profane muziekopleiding van het Conser-
vatorium werd in maart 1946 Hub. Houët 
benoemd. In september van datzelfde jaar 
werd Houët ook benoemd aan de Kerkmu-
ziekafdeling. Deze afdeling was onder de 
bezielende leiding van Dr. P.J. de Bruijn een 
bloeiende afdeling geworden. Ook Piet Hör-
mann en Louis Toebosch gaven er les.
Hub. Houët heeft veel goede organisten ge-
vormd en werd daarom bij zijn afscheid in 
1980 geëerd met een gedenkboek met de 
titel “Brabants Organistenmaker”. Houët was 
in 1965 een van de eerste orgeldocenten in 
Nederland die weer gearticuleerd orgelspel 
propageerde bij het spelen van Barok-orgel-
literatuur.
In1960 diende zich Drs. Maurice Pirenne 
aan die na zijn priesteropleiding “op last van 
Smeijers” in Rome studeerde. Pirenne heeft 
zijn werk als docent aan het conservatorium 
altijd gecombineerd met een muzikale func-

Nijmeegse componist en organist Willem van 
Kalmthout (1890-1943), die zijn muzikale op-
leiding had genoten aan het Conservatorium 
van Gent waar hij piano, orgel, compositie 
en contrapunt studeerde. Van Kalmthout gaf 
zelf diverse vakken aan zijn instituut waar-
onder het vak orgelspel. In 1918 werd de or-
gelopleiding gestart met drie studenten.

De start van de afdeling Kerkmuziek
Pas in 1925 werd er een kerkmuziekafdeling 
aan het Conservatorium verbonden met als 
directeur Dr. A. Smeijers (1888-1957), een 
ambitieus man. Na zijn priesteropleiding stu-



van Handel zou geschonken zijn door de 
Gemertse commandeur Bertram Wessel van 
Loë. Gelet op de toen nog beperkte omvang 
van de kapel bouwde Van Dijck een beschei-
den éénklaviers viervoets orgel. Het zou een 
omvang hebben gehad van 48 tonen (C – D-
c’’’). In september 1709 werd o.a. een deel 
van het nieuwe koor door brand verwoest. 
Waarschijnlijk heeft daarna Matthijs Verhof-
stadt (mogelijk een leerling van Van Dijck) 
reparaties aan het orgel moeten verrichten. 
Een drietal van de huidige registers zou nog 
van Van Dijck moeten zijn. De pijpinscripties 
op en de makelij (gehamerd lood) van deze 
pijpen wijken af van die van Verhofstadt.

Ingrijpende wijzigingen door 
Van Nistelrooy en Ostertag
In de 19e eeuw was het orgel in Handel in 
onderhoud bij o.a. de orgelmakers Smits te 
Reek (1833, ten tijde van de bouw van het 
orgel te Gemert) en Johann Winkels uit Ven-
ray (1854 en 1856). In 1868 werd het orgel 
vergroot door L.A. van Nistelrooy uit Oss. Hij 
bouwde het orgel om tot een 8-voets instru-
menten brengt  een nieuw klavier en pedaal, 
een nieuwe windlade (54 tonen), alsmede 
nieuw mechaniek en regeerwerk aan. Naast 
drie nieuwe registers voegde hij vanwege de 
uitbreiding van de manuaalomvang het ont-
brekende pijpwerk aan van de andere regis-
ters. Bij de verbouwing van de kast gebruikte 
Van Nistelrooy veel delen van de oude kast 
van Van Dijck. 

De oudst opgetekende dispositie met acht 
registers is van de hand van Augustin Oster-
tag, orgelmaker te Den Bosch, die in 1886 
een Aeoline 8 voet plaatst. Hierbij wordt een 
ander register verwijderd. 
Reeds twee jaar later volgt er een offerte 
van Ostertag voor uitbreiding tot een twee-
klaviers instrument met onderpositief, welk 
werk hij in 1890 voltooit. Hierbij wordt de 
speeltafel van de achterzijde naar de zijkant 

verplaatst, waarbij mechanieken en wind-
voorziening worden vervangen. Een kleine 
nieuwe pedaallade voor de Subbas 16 voet 
wordt achter het orgel geplaatst.

Ingrijpende verbouwing in 1953
In 1953 doet orgelbouwer Verschueren uit 
Heythuysen een voorstel tot verandering. Hij 
stelt onder meer voor de lade van het onder-
positief als Rugpositief in de balustrade onder 
te brengen en de orgelkast met laden van 
Pedaal en Manuaal 1 naar achter te plaatsen, 
de klavieren in het midden van het orgel te 
plaatsen en alle mechanieken voor registers 
en ventielen te vernieuwen. Het front van het 
rugwerk zou aan het oude front worden aan-
gepast. Dit gebeurt echter niet en het krijgt 
daardoor een smakeloos front. 

Restauratie door Pels & Van Leeuwen
Reeds in 1966 was het orgel feitelijk niet 
meer bespeelbaar. In verband met de plan-
nen tot een algehele restauratie werd in 
1989 de orgelbouwer Pels & Van Leeuwen te 
“s-Hetogenbosch verzocht het orgel te de-
monteren en op te slaan.
Nader onderzoek door Hans van der Harst 
en Rogér van Dijk gaf duidelijkheid rond de 
nog aanwezige delen van het orgel. Voor wat 
betreft de kas is deze te kenmerken als 19e 
eeuws, waarbij de vleugelstukken veel ouder 
zijn. Gelet op hun beperkte grootte voor dit 
instrument lijken zij afkomstig van het oor-
spronkelijke 4-voets instrument. De klavia-
tuur duidt op de school van Gradussen, bij 
wie Ostertag gewerkt heeft, en dateert uit 
1889. De hoofdwerklade (twee ladehelften in 
één raam) is van Van Nistelrooy. Voor wat 
betreft het pijpwerk kon geconstateerd wor-
den dat de registers Octaaf 4 vt, Fluit 4 vt en 
Octaaf 2 vt voor een belangrijk deel aan Van 
Dijck toegeschreven konden worden. Ook 

  

Dispositie na restauratie door 
Pels & Van Leeuwen, 2005

Manuaal C-f’’’
Prestant 8 vt    N
Holpijp 8 vt    N
Octaaf 4 vt    D
Fluit 4 vt    D
Octaaf 2 vt    D
Flageolette 1 vt   P
Viola 8 vt    P
Trompet B/D 8 vt   N

Pedaal C-f (aangehangen)
Subbas 16 vt    O

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

het pijpwerk van Van Nistelrooy is vrijwel 
compleet. Pijpwerk dat Ostertag plaatste is 
bij de restauratie in 1953 deels versneden, 
deels van mindere kwaliteit.
Alles overwegende heeft ertoe geleid dat het 
orgel werd teruggebracht naar de situatie, 
zoals deze is geweest in 1868 na de ople-
vering door Van Nistelrooy met handhaving 
van het door Ostertag aangebrachte vrije 
pedaal. Dat impliceerde uiteraard ook de 
(her)plaatsing van de speeltafel aan de ach-
terzijde van het instrument.
Mede dankzij de inzet van de Stichting Orgel-
fonds Handel kon uiteindelijk de restauratie 
worden uitgevoerd door de orgelbouwer Pels 
& Van Leeuwen te “s-Hertogenbosch. Als ad-
viseurs waren betrokken Ton van Eck en Ro-
gér van Dijk namens de Katholieke Klokken- 
en Orgelraad, alsmede Rudi van Straten en 
Wim Diepenhorst vanuit de Rijksdienst voor 
de Monumentenzorg (de huidige RACM).
De orgelkas moest grondig worden geres-
taureerd. De windlade van het manuaal werd 
geheel hersteld. De bestaande magazijn-
balg werd na restauratie buiten de orgelkas 
opgesteld. Het pedaalklavier werd geres-
taureerd, het manuaalklavier werd nieuw 
gemaakt naar voorbeelden van andere Van 
Nistelrooy-instrumenten. De ebben register-
knoppen werden nieuw gedraaid. De gehele 
tractuur werd in factuur van Van Nistelrooy 
nieuw uitgevoerd. Het pijpwerk werd geres-
taureerd en waar nodig werden nieuwe pij-
pen in overeenkomstige factuur bijgemaakt. 
Voor intonatie werd aansluiting gezocht bij 
de intonatie van het Van Nistelrooy-orgel in 
Teeffelen.
Het orgel heeft een zeer innemend intiem 
klankkarakter. Registrerend in de enkele 
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Blik op de gedeelde lade welke gevat is in een 
raamwerk. De sleepverbinding is in het midden 
zichtbaar. Op de voorgrond de Trompet 8 vt, 
waarvan de grootste pijpen (in het midden ge-
plaatst, corresponderend met het front) houten 
stevels hebben.

De huidige speeltafel aan de achterzijde van het 
orgel, weer teruggebracht naar de situatie in 
1868, met de karaktervolle orgelbank

Bescheiden, oud en prachtig: 
het orgel in de Parochiekerk
O.L.Vrouw ten Hemelopneming
te Handel

De kerk van Handel, welke in 1946 tot paro-
chiekerk werd verheven, heeft in de afgelo-
pen eeuwen veel wijzigingen en vergrotingen 
meegemaakt. Rond 1700 werd aan de oost-
zijde van de toen bestaande kapel een groot 
koor aangebouwd. Nadat in 1896 de 15e 
eeuwse toren plaats moest maken voor een 
nieuwe in neogotisch stijl (Pierre Cuypers), 
werd de meest ingrijpende verbouwing van-
af 1902 verricht onder leiding van Jos Th.J. 
Cuypers. De drie oostelijke traveeën van het 
schip kregen zijbeuken en er verrees een 
nieuw koor. In 1935 werd de zuidbeuk ver-
groot met een portaal, en werd ingericht als 
Mariakapel. 

De oudste gegevens rond het orgel
Aan het eind van de 17e eeuw was er in de 
‘enclave’ Gemert een opleving van het gees-
telijk leven, met name na de herkregen 
soevereiniteit in 1662. In de beslotenheid 
ontwikkelde zich hier ook ongetwijfeld een 
zekere muziek- enorgelbouwcultuur. Jan van 
Dijck kan als nestor worden gezien van deze 
orgelbouwcultuur.
Een juiste datering van het oorspronkelijke 
orgel van Handel is niet te geven. Uit bron-
nen blijkt dat de Kapel in Handel een orgel 
kreeg van de hand van Jan van Dijck, orgel-
bouwer te Gemert. Hij was een autodidact.
Jan van Dijck had in 1677 als schrijnwerker 
ook een altaar in Handel vervaardigd, het-
geen bleek uit een ondertekend document 
“Me fecit Joannes van Dijck, Henricus van 
Gemert – Schrijnwerkers”. Dit briefje werd in 
1954 in één van de kolommen van het altaar 
aangetroffen. Jan van Dijck zou het schrijn-
werkersvak hebben geleerd van een zekere 
Lambertus, afkomstig uit de omgeving van 
Luik, die rond 1670 het hoofdaltaar in Ge-
mert bouwde. 

Het orgel van Handel moet gedateerd worden 
voor 1695, daar Jan van Dijck op 21 maart 
1695 in Gemert werd begraven. Het orgel 

Bronnen:
Dr. Teus den Toom (eindredactie), Het Historische 
Orgel in Nederland 1858 – 1865 en idem1865 
– 1872, NIvO, Amsterdam 2003, resp. 2004
Peter Lathouwers e.a., In eeren ende oirbaar 
onser vrouwe te Haenle, Handel, 2005
Frans Jespers, “Repertorium van orgels en orgel-
makers in Noord-Brabant tot omstreeks 1900”; 
Het Noordbrabants Genootschap, ’s-Hertogen-
bosch 1983
Wout van Kuilenburg, “Het werk van de orgel-
makersfamilie Van Eijsdonck / Van Nistelrooy / 
Kuijte; Het Noordbrabants Genootschap, ’s-Herto-
genbosch 1983
Frans Jespers, “Brabants orgelbezit”; Provinciaal 
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in 
Noord-Brabant, sectie muziek, ’s-Hertogenbosch 
1975
Orgelbouw Verschueren, offerte Project voor om-
bouw, revisie en verplaatsen van het orgel in de 
Parochiekerk H. Maria Hemelvaart te Handel N.Br., 
Heythuysen, 13 Februari 1952
Drs. R.A.J. van Dijk, Inventarisatie van het orgel 
te Handel, Utrecht 8 mei 1996
Drs. J.J. van der Harst, Voorlopig rapport betref-
fende het orgel in de Kerk van de H.Maria ten 
Hemelopneming te Handel, Hilversum 21 juli 1988

registers en in de registercombinaties raak 
je niet uitgespeeld, waarbij de verfijnde 
speelaard ook uitnodigend werkt. 
Het is indrukwekkend hier registers te mogen 
beluisteren die tot de oudste in de provincie 
Noord-Brabant gerekend mogen worden.
Ook visueel schittert het orgel in de kerk. 
Zorgvuldig is het lofwerk en zijn de orna-
menten gerestaureerd. Het op de balustrade 
aangebrachte wapen van Baron van Eynden 
ondersteunt de voorname uitstraling van dit 
Van Dijck – Van Nistelrooy-orgel.
Orgelbouwer en adviseurs hebben hier een  
orgel doen herleven: bescheiden, oud en 
prachtig. 

 Wim van der Ros
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Frans van Mameren

De centrale stadskerk St. Cathrien van de be-
kende 19e eeuwse architect Pierre Cuypers 
vormt met beide ranke torens een historisch 
middelpunt in de moderne stad. Naast de pa-
rochiële activiteiten met wekelijkse vieringen 
wordt het gebouw ook gebruikt voor concer-
ten. De Stichting Kerkconcerten Eindhoven 
organiseert iedere zaterdagmiddag onder 
de noemer ‘Muziek in de Cathrien’ diverse 
uitvoeringen. Elke zaterdag kent zijn eigen 
‘klankkleur’: de
1e zaterdag van de maand een vocaal-instru-
mentaal concert, de 2e zaterdag wordt ka-
mermuziek uitgevoerd, de 3e zaterdag kent 
een koorconcert en de 4e een orgelconcert. 
De concerten zijn gratis toegankelijk met een 
collecte na afloop.
‘Muziek in de Cathrien’ is voortgekomen uit 
een fusie tussen twee stichtingen, waaronder 
‘Vrienden van het Orgel’. Op deze manier ma-
ken de maandelijkse orgelconcerten een vast 
onderdeel uit van een groter geheel. Vanaf 
het begin was het duidelijk dat dit de bezoe-
kersaantallen ten goede kwam.
Met de orgelconcerten wordt het honderdste 
geboortejaar van Olivier MESSIAEN (1908-
1992) herdacht. In een achttal concerten 
wordt in 2008 het complete orgeloeuvre van 
deze bijzondere Frans componist uitgevoerd. 
Hij beschouwde zichzelf in de eerste plaats 
als katholiek musicus en vond het dan ook 
zijn plicht om tot vlak voor zijn dood zijn taak 
als organist van de Ste. Trinité in Parijs trouw 
te vervullen. Messiaen heeft een groot en rijk 
oeuvre nagelaten. Hij componeerde niet al-
leen orgelwerken, maar schreef ook compo-
sities voor orkest, koor en kamermuziek-en-

Het is al weer 42 jaar geleden dat Hans van 
Rossum ging werken in de orgelbouw. Geïn-
spireerd door zijn vaders orgelspel, ook ie-
dere zondag in de kerkdienst, raakte hij al 
jong in de ban van het orgel. Hij begon als 
leerling-orgelmaker bij de orgelmakersfirma 
K.B. Blank & Zonen te Utrecht, en doorliep 
de volledige orgelmakersopleiding. Al snel 
werd – naast alle overige interessante en 
ambachtelijke werkzaamheden - de intona-
tie, de klankvorming van de orgelpijpen, zijn 
specialisatie. 
De orgelmakers Blank, later gevestigd te 
Herwijnen, behoorden ook tot de eerste or-
gelmakers in Nederland die rond 1969 zich 
meer gingen toeleggen op de historiserende 
orgelbouw, en daarbij afstand namen van de 
in de vijftiger jaren ontstane stroming van 
de “neobarok”. Klaas Bolt en Willem Talsma 
waren destijds als organist/orgeladviseur 
ook de drijvende krachten voor deze histori-
serende orgelbouw die nu in Nederland rich-
tinggevend is.
Vanaf 1976 ging Hans van Rossum – naast 
zijn werkzaamheden bij de orgelmakers 
Blank – zich toeleggen op de bouw van 
clavecimbels. In 1990 maakte hij de stap 
naar een eigen bedrijf, waarbij hij zich als 
orgel- en clavecimbelbouwer vestigde in 
Andel. Inmiddels heeft hij zijn atelier geves-
tigd in Wijk en Aalburg, waar hij met zijn me-
dewerkers dit prachtige ambacht uitoefent. 
Hans van Rossum geniet ook internationaal 
veel bekendheid. Zo werkt hij mee aan de 
restauratie van het beroemde Stelwagen-or-
gel in Stralsund.

Suzan Wijnbergen 

Het Brabantse dorp Raamsdonk mag met 
recht een orgeldorp genoemd worden. Ver-
spreid over drie locaties zijn in deze kleine 
kern met amper 2000 zielen liefst vier orgels 
aanwezig, die elk voor zich de moeite waard 
zijn. De St. Bavokerk, die met zijn karakte-
ristieke koepel het aanzicht van het dorp van 

Raamsdonk Orgeldorp
Toen ook de concertreeks op poten stond 
heeft de actieve stichting zich gerealiseerd 
dat de rijkdom van vier orgels in 1 dorp ei-
genlijk volledig benut zou moeten worden. 
Het idee van een Raamsdonk Orgeldorp Dag 
was snel geboren. Op zo’n dag, die om de 
twee jaar wordt georganiseerd, wordt een 
concertprogramma uitgevoerd waarin alle 
vier de orgels zijn betrokken. Het dagpro-
gramma start ’s morgens met een openings-
concert op een van de orgels, en heeft dan 
kleinere uitvoeringen op de andere orgels. 
De dag wordt afgesloten met een concert 
op het Pels-orgel van de St. Bavo. Naast de 
orgelmuziek biedt de dag ook ruimte voor 
lezingen over orgels en orgelmuziek (o.a. 
door Jan Van Mol, groot Vlaams promotor 
van het orgel en organist van de Petrus en 
Paulus kerk te Antwerpen), voor uitgeverijen 
van orgelmuziek, etc. De dagen worden ge-
waardeerd in orgelminnend Nederland, want 
ze worden steeds door een groot publiek van 
200 tot 300 mensen bezocht. 

Jeugd en orgel
De Raamsdonk Orgeldag 2008 vindt plaats 
op zaterdag 4 oktober a.s. en kent als spe-
cifiek thema ‘Jeugd en Orgel’. Het is de be-
doeling het thema op twee manieren vorm 
te geven. In de eerste plaats zullen kinderen 
van omliggende basisscholen in de weken 
voorafgaand aan de orgeldag enthousiast 
gemaakt worden voor een bezoek. In een 
van hun lessen zal een orgelliefhebber met 
een klein mobiel orgel aanschouwelijk uitleg 
komen geven over de werking van een orgel. 
En op de orgeldag zelf zullen de kinderen het 
‘echte grote’ werk kunnen zien en beluisteren 
op Landgoed ’Het Broeck’. Gerard Legierse, 
orgeldocent van de regionale muziekschool, 
zal de kinderen aangenaam bezighouden 
met demonstraties van de werking van een 
groot orgel, en met een serie liedjes en op-
drachten. In de tweede plaats zullen er mas-
terclasses georganiseerd worden voor jonge 
orgelleerlingen van docenten uit de regio. 
De stichting vertrouwt erop dat docenten en 
leerlingen zich bij de stichting  aanmelden 
om aan deze masterclasses deel te nemen. 
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. 
Naast het programma gericht op jeugd en 
jongeren zal de orgeldag een regulier ope-
nings- en slotconcert kennen, waaraan gere-
nommeerde organisten hun bijdragen zullen 
leveren. 

Iedereen die meer wil weten over de 
Raamsdonk Orgeldorp Dag en over de 
andere activiteiten van de Stichting 
Vrienden Orgels van St. Bavo kan een 
kijkje nemen op www.orgelsbavo.nl. 

Sjaak Obers

Met de slogan ‘Er is al genoeg afgebroken in 
Deurne’ startte de Stichting Behoud Sint Wil-
librorduskerk Deurne in 1999 een actie voor 
het behoud van deze monumentale kerk.
Nu, in 2008, is de ingrijpende restauratie zo-
wel aan de buiten- als binnenkant met steun 
van Monumentenzorg, gemeente, bedrijfsle-
ven, sponsors en de Deurnese bevolking af-
gerond: een prestatie van formaat.
Bovendien werd gerealiseerd:
- Een volledig nieuw en bijdetijds liturgisch 
centrum
- Inrichting van een torenkamer alsmede de 
mogelijkheid om de gewelven te bezoeken
- Oprichting van het Gilde Kerkwacht 
St.Willibrordus, waardoor openstelling van de 
kerk gedurende een half jaar mogelijk is
- Oprichting van de vriendenclub van het mo-
nument Willibrordus

In wording is een scholenproject.
Maar... de parel op de kroon moet nog voor 
elkaar gebracht worden.
Het monumentale en fraaie Smitsorgel, in 
1838 als balustradeorgel gebouwd maar 
rond 1882 naar achteren geplaatst, is hard 
aan een algehele restauratie toe. Dat is na 
de laatste restauratie van 1954 geen over-
bodige luxe.
Vanuit het stichtingsbestuur is een Werk-
groep Orgel St.Willibrorduskerk gevormd 
die voor de nodige financiële middelen moet 
gaan zorgen. Als eerste actie is bij de Rijks-
dienst voor Archeologie, Cultuurlandschap 
en Monumenten een aanvraag via de ‘re-
geling rijkssubsidiëring wegwerken restau-
ratieachterstand 2007’ ingediend, welke  
hopelijk rond € 200.000,- zal bedragen. 
Binnen Deurne zal in de komende periode 
een aantal activiteiten en acties worden op-
gestart waarover de werkgroep regelmatig 
zal publiceren. Gedacht wordt aan een actie 
sponsoring orgelpijpen en het uitgeven van 
obligaties.
De bloemengroep van de St.Willibrordus-
kerk gaf met de actie ‘kerststukjes’ het goe-
de voorbeeld. De verkoop van deze stukjes 
leverde liefst € 1.150,- op: een prachtig 
resultaat. Hartelijk dank aan allen die zich 
daarvoor ingezet hebben.

Laten we er net als in 1999 weer samen de 
schouders onder zetten, zodat de parel op 
de kroon er komt. Wat in Helmond en Some-
ren kan, moet ook in Deurne lukken.
Wilt u al een financiële bijdrage leveren? Re-
keningnummer 120827824 t.n.v. Stichting 
Behoud inzake orgelactie ‘Hoge Noot’.

[Sjaak Obers is organist van de 
Sint Willibrorduskerk te Deurne]

sembles. Vooral in het orgelrepertoire kreeg 
zijn vernieuwende muziek gestalte. De con-
certen vinden plaats op de volgende zater-
dagen om 15 uur:
26 april: Jacques van den Dool 
24 mei: Hayo Boerema 
28 juni: Piet van der Steen (vanwege de 
lengte begint dit concert om 14 uur.) 
27 september: Ad van Sleuwen 
25 oktober: Gerard Habraken 
22 november: Theo Jellema 
27 december: Ruud Huijbregts 
Velen zal de muziek van Messiaen vreemd 
in de oren klinken; toch wil de organise-
rende stichting het bijzondere karakter er 
van voor een breed publiek toegankelijk 
maken. Bij ieder concert wordt een inlei-
ding gegeven op het te spelen repertoire. 

Het Verschueren-orgel (1936) is bij uitstek 
geschikt voor de vertolking van Messiaens 
muziek vanwege het symphonisch karakter 
van dit instrument.
Het orgel is verdeeld in een hoofdwerk (15 
registers), een positief (12), een zwelwerk 
(17) en het pedaal heeft 18 stemmen. Het 
altaarorgel met z’n 15 stemmen, heeft een 
aparte speeltafel en is via het bovenste kla-
vier ook vanaf het hoofdorgel bespeelbaar. 
Het totale instrument telt 5725 pijpen.
Alhoewel de ontwerpers gekozen hadden 
voor een klankopbouw waarmee in hun ogen 
de barokmuziek ideaal tot klinken kwam, 
blijkt in de praktijk dat de romantische en 
moderne werken er goed tot hun recht ko-
men.
www.muziekindecathrien.nl

     Deurne’s 
‘parel op de kroon’

Messiaen-jaar in 
Cathrien Eindhoven 

Raamsdonk Orgeldorp 2008 
met thema ‘Jeugd en Orgel’
zaterdag 4 oktober 2008

J.C. van Rossum, 
clavecimbel- & orgelbouwer 

In onze provincie heeft hij de laatste jaren 
belangwekkende restauraties uitgevoerd 
aan orgels in o.a. Geertruidenberg (Volle-
bregt), Almkerk (Adema), Hilvarenbeek (Van 
Hirtum) en Stiphout.
Zie ook de advertentie op achterpagina van deze krant.

Geertruidenberg (Vollebregt-orgel)

verre markeert, huisvest er twee. 
Het onlangs gerestaureerde rein-pneumati-
sche Pels-orgel uit 1930 (afbeelding) en het 
mechanische Verschueren orgel uit 1986. De 
oudere Lambertuskerk, die sinds de St. Eli-
sabeths vloed van 1421 - toen de ondergelo-
pen dorpsboerderijen verplaatst werden naar 
hoger gelegen weiden - wat buiten het hui-
dige dorp ligt, is voorzien van een uit 1881 
stammend Van Dam-orgel. En op het Land-
goed ‘Het Broeck’, dat de westelijke kant van 
het dorp siert, is een Pels-orgel uit 1935 aan-
wezig. 

Orgelserie sinds 2002
Dat zo’n rijk bezit aan orgels niet ongemoeid 
kan bestaan zal elke orgelvriend begrijpen. 
De Raamsdonkse orgelvrienden, die ver-
enigd zijn in een stichting, vonden dat in elk 
geval wel en hebben daarom enkele jaren 
geleden de handen ineengeslagen. In eerste 
instantie heeft de stichting de restauratie van 
het Pels-orgel uit de St. Bavokerk ter harte 
genomen. Dat was nodig, omdat het orgel 
weinig gebruikt werd en mede daardoor in 
deplorabele toestand verkeerde. Met behulp 
van deskundigen en vrijwilligers van de stich-
ting is het orgel inmiddels in zijn oude glo-
rie hersteld. Nadat deze fase was afgerond 
heeft de stichting zich sterk gemaakt voor 
het inrichten van een jaarlijkse concertreeks 
in de St.-Bavo kerk, waarbij steeds de twee 
orgels van de kerk bespeeld worden. Sinds 
de start van de serie in 2002 heeft er inmid-
dels al een 40-tal concerten plaatsgevonden. 
De concertreeks heeft in de loop der tijd een 
vast publiek aan zich weten te binden. 
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Wanneer orgels zouden kunnen spreken 
(en ik bedoel dan ‘praten’), dan zouden 
zij ons soms verrassende zaken kun-
nen vertellen. Wanneer zij zouden be-
schikken over een hoofd, dan zouden 
ze soms heftig nee schudden. Wanneer 
zij gezichtsuitdrukkingen zouden kun-
nen hebben, zouden ze soms meewarig 
kijken en misschien wel huilen. Zelfs 
de engelen die beschermend en musi-
cerend boven het front stralen, kun-
nen niet verhoeden dat soms drastisch 
wordt ingegrepen in het wezen van het 
instrument dat zij sieren.
Maar wanneer het orgel na een zeer ge-
slaagde restauratie weer klinkt en dus 
zo ‘spreekt’, hoor je als het ware de 
glimlach van het orgel in de orgelklan-
ken: ‘zo bedoelde mijn orgelmaker het 
oorspronkelijk’.

De huidige parochiekerk van Hilvarenbeek 
is, zoals vele kerken in het Brabantse land, 
gedurende ongeveer anderhalve eeuw – van 
1648 tot 1800 - in gebruik geweest bij de 
protestanten. In die periode bezat de kerk 
geen orgel. In 1801 bezat de inmiddels weer 
bij de katholieken in gebruik zijnde Petrus-
kerk een positief, dat in 1816 werd vervan-
gen door ‘een oud orgel vereerd aan de kerk’. 
Bernardus Petrus van Hirtum, die in Hilva-
renbeek woonde en werkte, herstelde het 
in 1816 geplaatste orgel. Vanaf dat jaar is 
Bernard ook organist in deze kerk. Dat ambt 
blijft hij tot 1866 (dus gedurende 50 jaar!) 
onbezoldigd uitoefenen. 

De opdracht tot de bouw van het orgel
In 1938 krijgt Van Hirtum de opdracht tot 
de bouw van een tweeklaviers orgel voor zijn 
eigen parochiekerk. Zijn ‘eigen’ orgel is qua 
dispositie het grootste van zijn oeuvre en het 
is het enige tweeklaviers instrument dat een 
door hem gedisponeerd zelfstandig pedaal 
bezit. In het ‘Bestek en conditie’ alsmede in 
de ‘Kronyk’ kunnen wij lezen hoe hij zijn or-
gel in aanleg aanbesteedt voor ‘de Somme 
van Vier Duizend Guldens’, waarvan hij bij 
de ondertekening van het bestek een voor-
schot van duizend gulden ontvangt. Het twee 
octaaf grote pedaal wordt uitgevoerd als 
kistpedaal met ‘de verheven toetsen belegt 
met rood Koper de platte toetsen met Geel 
Koper’. Voor de windvoorziening voorziet hij 
‘vier Blaasbalken met een vouw of plooij elk 
lang zeven voete breed vier voeten deszelfs 
platen en ploijen van wagenschotten hout 
dubbelt geledert’. ‘Het orgel moet volkomen 
in alle zijne delen geheel afgewerkt zijn en in 
orde geplaatst in het Jaar 1800 en veertig’. 

Wederwaardigheden in 19e en 20e eeuw
In 1861 wordt het orgel opgesierd met een 
zestal beelden, vervaardigd in het atelier van 
Goossens te ‘s-Hertogenbosch. Antony Vin-
gerhoets (de timmermansknecht van Van 
Hirtum) verricht in 1878 enkele kleine werk-
zaamheden, en enkele jaren later vervangt 
hij enkele registers, waarbij het orgel gero-
mantiseerd wordt. 
In 1905 waait er een vernieuwende wind 
(lees: storm) door de Beekse kerk en leidt 
een verbouwing van het inwendige van de 
kerk tot een verrassende, zeer ingrijpende 

verplaatsing van het orgel. Geheel tegen 
de zin van de toenmalige organist Toon van 
Hirtum, die in zijn jeugd de bouw van dit or-
gel door zijn vader had meegemaakt, werd 
een soort vete tussen hem de pastor in het 
voordeel van de laatste beslecht. Het orgel 
wordt tegen de noordelijke wand in de to-
ren geplaatst. Daarbij wordt de bovenkas 
achterstevoren op de onderkas geplaatst, 
zodat het front – weliswaar dwars - zicht-
baar blijft. Laden en mechaniek blijven on-
gewijzigd. De tongwerken worden verwijderd 
en opgeslagen op de zolder van het zojuist 
in 1903 gebouwde parochiehuis. Het front 
van het positief verdwijnt geheel  terwijl  de 
kas wordt versmald en snijwerk en torenbe-
kroningen niet weer worden geplaatst. Een 
nieuwe magazijnbalg voorziet het orgel van 
eveneens vernieuwende orgelwind. De toon-
hoogte wordt verhoogd tot 440 Hz, waarbij 
veel pijpwerk wordt ingekort .Ongetwijfeld 
heeft het koor nu de gewenste ruimte en 
heeft het geen last meer van het nu echt als 
dwarsligger weggezette instrument. Enkele 
bazuinende engelen worden – losgemaakt 
van het orgel – aan weerszijden vooraan de 
galerij tegen de muur geplaatst. Hoe hard zij 
ook blazen, het orgel blijft wars en dwars. 
Naar we mogen aannemen klinkt er niet echt 
meer een glimlach in de orgelklanken. 
Het zo karakteristieke kistpedaal van Van 
Hirtum moet tenslotte in 1945 het veld rui-
men voor een genormaliseerd pedaalklavier, 
maar het blijft gelukkig wel bewaard.

Reconstructie in 1969
Aan deze trieste toestand komt gelukkig een 
eind, wanneer in 1969 na een grote kerkres-
tauratie ook het orgel gerestaureerd wordt 
onder advies van Hans van der Harst, dr. H.L. 
Oussoren, Cor Edskes, dr. P.J. de Bruijn en 
Hub Houët. De Gebroeders Vermeulen uit 
Weert mogen deze dankbare reconstructie 
klaren. Het positief wordt gereconstrueerd 
en uiteraard worden kas en snijwerk hersteld 
en waar nodig delen nieuw bijgemaakt. Voor 
de windvoorziening krijgt het orgel weer 
twee spaanbalgen in de achter het orgel 
nieuw gesitueerde balgenstoel. Drie regis-
ters worden als nieuw pijpwerk herplaatst, 
terwijl het oorspronkelijke kistpedaal weer 
zijn plek hervindt.

Laden, mechaniek en pijpwerk worden ge-
restaureerd en de toen veronderstelde oude 
toonhoogte van a=415 Hz wordt hersteld.
Het frontpijpwerk wordt van tinfolie voor-
zien. Voor die periode is dit een voorbeeld-
restauratie. 

Klankrestauratie en 
klankreconstructie in 2005
Wanneer in de loop van 2003 een grote 
stembeurt vereist is, wordt ook aan orgelma-
ker Hans van Rossum offerte gevraagd. Bij 
het inspecteren van het orgel constateert hij 
dat vanwege de staat van een groot deel van 
het pijpwerk het orgel feitelijk niet meer te 
stemmen is. Een aantal pijpen weigert zelfs 
te spreken. Rudi van Straten legt dan vanuit 
de Rijksdienst een stemverbod op, daar het 
pijpwerk eerst moet worden gerestaureerd. 
Nadat hij begin 2005 de opdracht tot restau-
ratie van het pijpwerk heeft gekregen, doet 
Hans van Rossum experimenten en klank-
proeven met de winddruk en het pijpwerk. Ad 
van Sleuwen, organist van het Beekse orgel, 
vindt in een historisch geschrift bij Gregoir de 
uitspraak dat alle orgels van Van Hirtum een 
hele toon lager gestemd zijn dan de orkest-
toon. Uitgaande van de bij Gregoir bekend 
zijnde Parijse orkesttoon van 435 Hz, zou dit 

in Hilvarenbeek 
  kreeg zeer geslaagde 
   klankrestauratie
                  Wim van der Ros

Het Beekse orgel schittert in klank en kleur na de laatste klankrestauratie

Dispositie 

(naar registerindeling 
aan de speeltafel):

Manuaal:
Prestant      8 vt 
Cornet disc   4 st
Viooldigambas   8 vt 
Bourdon  16 vt 
Octav    4 vt 
Holpijp    8 vt
Superoctav   2 vt 
Gemshoorn   4 vt
Quint fluit   3 vt 
Fluit    4 vt
Mixtuur    4 st 
Flageolet   1 vt
Trompet bas   8 vt 
Cimbel    2 st
Manuaal koppel  
Trompet disc   8 vt
Pedaal koppel  
Afsluiting

Positief:
Holpijp    8 vt 
Flute travers disc   8 vt
Fluit    4 vt 
Bekfluit disc   8 vt
Waltfluit    2 vt 
Praestant   4 vt
Quint bas 1½ vt 
Octav    2 vt
Fagot bas   8 vt 
Sexquialter disc   2 st
Ventil  
Clarionet disc   8 vt

Pedaal:
Bourdon  16 vt 
Bourdon  16 vt
Praestant   8 vt 
Praestant   8 vt
Octav    4 vt 
Octav     4 vt
Bazuin  16 vt 
Bazuin  16 vt

Manuaalomvang  C-f’’’
Pedaalomvang 
(kistpedaal)  C-c’
Winddruk 63 mm/wk
Toonhoogte a=390 Hz
Stemming Valotti

Bernard van Hirtum bouwde zijn “eigen” orgel en 
was daar naar eigen wens onbezoldigd organist 
gedurende maar liefst 50 jaar! Dat hij daarnaast 
ook nog wilde offeren voor de kerk, blijkt uit het 
“collectebakje” dat hij inbouwde in zijn orgelbank. 
Op deze wijze kon hij tijdens de uitoefening van 
zijn functie toch zijn gave geven voor de kerk.Ook 
de huidige organist Ad van Sleuwen offert in het 
(door hem zelf te ledigen!) collectebakje in zijn 
orgelbank.

Het typische Van Hirtum-kistpedaal: ‘de verheven 
toetsen zijn belegd met Rood Koper de platte toet-
sen met Geel Koper’. De pedaalomvang is C-c’.

Hilvarenbeek, Sint Petrusbandenkerk

Orgelbouwer: B.P. van Hirtum, Hilvarenbeek, 1840

Restauratie: Gebr. Vermeulen, Weert, 1969

Klankrestauratie: Hans van Rossum, Wijk en Aalburg, 2005

Hans van Rossum bezig met het stemmen van de Cornet IV sterk 
discant van het manuaal. Links de verlengde pijpen van de Bourdon 
16 vt van het pedaal.
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Van Hirtum-orgel 

een stemming op 390 Hz betekenen. 
Met het oog op de stemming op 390 Hz wor-
den proeven genomen met de winddruk, 
welke in stappen vanuit de geconstateerde 
druk van 78 mm/wk wordt teruggebracht 
naar  63 mm/wk. Daarbij wordt een rustiger 
klankbeeld verkregen. Men verkrijgt nu ook 
een optimale aanspraak van het pijpwerk en 
een betere verhouding in het klankkleuren-
palet. Op basis daarvan wordt al het pijp-
werk verlengd en gerestaureerd. De front-
pijpen worden ontdaan van de oude tinfolie, 
hersteld en van nieuwe tinfolie voorzien.

Door o.a. wijziging van de balgstoel en het 
onder een hoek leggen van de balgen en 
verbetering en deels vernieuwing van de 
windkanalen, is de windvoorziening binnen 
de bestaande mogelijkheden vooralsnog ge-
optimaliseerd.
Het orgel van Van Hirtum klinkt nu veel 
grondtoniger en waardiger dan voorheen. 
Herboren klanken zoals wij deze feitelijk nog 
niet kenden, zijn nu te horen in de Beekse 
kerk. Wanneer al het pijpwerk eens ontdaan 
zal kunnen worden van de kernsteken, zal 
de klank nog oorspronkelijker zijn. Als je 
de engelen zou kunnen horen spreken, dan 
zouden ze vast zeggen: ‘in deze richting be-
doelde Van Hirtum het oorspronkelijk’.
Dit jaar wordt van het vernieuwde Van 
Hirtum-orgel een cd opgenomen, waarbij Ad 
van Sleuwen o.a. werken speelt van Boëly 
en tijdgenoten. De cd wordt in dit Boëly-jaar 
gepresenteerd op 7 september.  



ORGELMUSEUM
------- 

Ook in het Nationaal Historisch Orgelmuseum - Elburg 
(Rozemarijnsteeg 9) wordt aandacht besteed aan de 

Brabantse Orgelcultuur.
Maar er is meer te zien! Een orgelliefhebber moet minstens 

1 x per jaar het Orgelmuseum bezoeken, 
mede ook in verband met de wisselende exposities.

In dit voor ons land unieke museum zijn voorts 
veel cd’s, orgelhistorische boeken, orgelmuziek, 

grammofoonplaten en orgelfoto’s te koop.
-------

Open: in de maanden juli en augustus elke dag 
van 10.00 - 12.00 uur en 14.00 - 17.00 uur 
m.u.v. de zondag en de maandagmorgen. 

Buiten deze periode elke dinsdagmorgen en zaterdagmiddag.
http://home.hetnet.nl/~f2horgelmuseum/

Dirk Moree
[organist en secretaris Orgelfonds St.Trudo]

Het orgel dat in 1949 is gebouwd door de 
firma Verschueren uit Heythuysen heeft een 
heel eigen gezicht en geluid wat al blijkt uit 
enkele opvallende details in de dispositie, zo-
als: de Baardpijp 16’ op het Hoofdwerk; de 
Gemshoorn 8’ en Blokfluit 4’ op het Positief; 
de houten fluiten (8’ en 4’) op het Zwelwerk, 
waarvan de overblazende houten Dwarsfluit 
4’ een zogenaamde Wienerflöte is, een zeld-
zaam register in ons land; een Zachtbas 16’ 
op het Pedaal is ontleend aan het Zwelwerk 
en biedt de mogelijkheid dit werk adequaat 
zacht te begeleiden.
Het orgel biedt een combinatie van de goe-
de elementen uit de verschillende orgelstij-
len waardoor er een veelzijdig repertoire op 
gespeeld kan worden, zowel uit de barok, 
romantiek en de “moderne” tijd. In het ge-
denkboek van het 60-jarig bestaan van de 
firma Verschueren staat dat het Trudo-orgel 
“bijzonder nobel van klank” is. 

De toestand van het orgel
In 1987 is een uitgevoerde restauratie (voor-
al ten gevolge van aantasting door hout-
worm) van groot belang geweest voor het 
behoud van het instrument. Deze restauratie 
is pas goed op gang gekomen nadat er zich 
een stichting gevormd had, die tot doel had 
met acties fondsen te werven. Dit fonds is 
nog steeds actief, zeker nu het weer nodig 
is tot restauratie over te gaan omdat thans 
duidelijk is dat in 1987 een aantal zaken bui-
ten beschouwing is gebleven die nu wel aan-
dacht behoeven. 
De belangrijkste conclusie in het adviesrap-
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Najaarsexcursie
zaterdag 25 oktober 2008 

De adviseur geeft aan:
“Uw orgel is een dergelijke onderhoudsbeurt 
meer dan waard. Het is immers een veelzij-
dig muziekinstrument met artistieke kwalitei-
ten en bovendien een van de grootste orgels 
van de stad dat veelvuldig wordt gebruikt. 
Indien men nu zou besluiten om het orgel ‘op 
te geven’ betekent dat niet alleen het verlies 
van een voor de Nederlandse orgelbouw bij-
zonder instrument, maar ook dat de vroeger 
gepleegde restauratiewerkzaamheden maar 
beperkt zinvol zijn geweest. Indien men de 
kosten van de restauratie afzet tegen de be-
dragen die voor een nieuw orgel van derge-
lijke omvang noodzakelijk zijn, kunt u met 
het huidige orgel nog tot in lengte van jaren 
‘vooruit’.”

Bijdragen
Het bestuur van de Stichting Orgelfonds gaat 
diverse activiteiten organiseren om fondsen 
te werven voor de restauratie. In de agenda 
treft u reeds een concert aan dat in de Tru-
dokerk gegeven wordt dit jaar. U bent van 
harte welkom! 
U kunt ons ook financieel ondersteunen met 
een bijdrage op giro 308 1408 ten name van 
Stichting Orgelfonds St. Trudo, Eindhoven.Lekkage van het dak boven het orgel...

Afgebroken orgelpijp...

Praktische gegevens van de excursie op 26 april.
De kosten bedragen 12,50 euro inclusief een CD als klankdocument van deze orgels.
Rekent u met de auto op 20 tot 25 minuten rijtijd tussen de verschillende plaatsen. Wellicht kunt u 
carpoolen met andere deelnemers. 
9.45 uur
Start in Sint-Oedenrode in de St.-Martinuskerk, waar u vanaf 9.45 terecht kunt. We beginnen om 
10.15 met een lezing over Smits door Jan Boogaarts, waarna om 10.35 uur Bert Augustus het orgel 
zal presenteren. Daarna korte gelegenheid voor bezoek boven bij het orgel. Einde uiterlijk 11.15 uur.
11.45 uur
Het programma gaat verder in Boxtel waar Jan Verhoeven ons het onlangs gerestaureerde orgel zal 
presenteren. Bezoek boven bij het orgel (event. bespeling door bezoekers). Er wordt voor koffie e.d. 
gezorgd. Daarna kunt u vanaf 12.45 uur uw (meegebrachte) lunch gebruiken.
14.00 uur
Leo Spoor is onze gastheer in Schijndel. Bezoek boven bij het orgel, event. bespeling door bezoekers. 
Een of meer bestuursleden van de federatie zullen hier nog een kort concert verzorgen, voor zover de 
tijd dit toelaat. Einde circa 15.30 (naar Oirschot incl. parkeren kost zeker een half uur).
16.00 uur
Tot besluit van de dag doen we Oirschot aan, waar Gerard Hafkenscheid onze gastheer is. Bezoek 
boven bij het orgel (event. bespeling door bezoekers) en eventueel nog een korte bespeling door nog 
een bestuurslid
De excursie zal eindigen rond 17.00, na uitreiking van de CD.

Het programma is te vinden op www.brabantorgel.nl
Aanmelden voor deze excursie met vermelding aantal deelnemers kan via excursie@brabantorgel.nl 

Orgelbouw is een ambacht. Orgels ma-
ken leer je, zoals bij alle ambachten, 
“van meester op gezel”. Zo is het in de 
voorgaande eeuwen met orgelbouw ook 
gebeurd en zo gebeurt het nog steeds. 
Op die wijze kon Bernard Pels dan ook 
in 1903 melden dat hij in Alkmaar zijn 
eigen bedrijf startte: “Ondergeteeken-
de, gedurende 19 jaar als Orgelmaker, 
waaronder 3 jaar als chef, bij de firma 
Wed. L.IJpma werkzaam geweest zij-
nde, neemt de vrijheid, ter Uwer ken-
nisse te brengen, dat hij zich sedert Fe-
bruari 1903 voort eigen rekening heeft 
gevestigd als Orgelbouwer, Reparateur, 
Stemmer enz. ….”

Pels en Van Leeuwen Orgelbouwers vindt 
zijn oorsprong in Alkmaar, waar Anton, zoon 
van Bernard, hem in 1933 opvolgde en het 
bedrijf uitbouwde tot een van de grootste 
in Europa. Na het overlijden van Anton Pels 
werd Rochus van Rumpt, die de belangen 
van het bedrijf had behartigd in Zuid-Neder-
land en België, mede-eigenaar. Onder zijn 
leiding kwam in 1964 een fusie tot stand 
met de eveneens in 1903 door Gerrit van 
Leeuwen te Leiderdorp opgerichte orgelma-
kerij Van Leeuwen. De orgelmakerij Valckx 
en Van Kouteren werd overgenomen. Ten-
gevolge van de recessie werd het bedrijf in 
1970 verkleind en voortgezet in Waarden-
burg. De huidige directeur Peter van Rumpt 
deed zijn intrede in het bedrijf in 1969 en 
dankzij een goede werkwijze en een gestruc-
tureerde opbouw van de export groeide het 
aantal nieuwbouwopdrachten. Deze groei 
noopte in 1982 tot het betrekken van een 
ruimere behuizing: een voormalig klooster te 
Orthen in ‘s-Hertogenbosch. De verdere ori-
entatie op de historische orgelbouw leverde 
het bedrijf naast veel opdrachten tot nieuw-
bouw ook veel restauratieopdrachten, zowel 
in ons land als daarbuiten. Bij het restaura-
ties van historische orgels worden kennis en 
ervaring opgedaan welke dienen als ijkpunt 
bij de bouw van hedendaagse instrumenten. 
Hierdoor wordt de binding met de oude am-
bachtelijke tradities tijdloos en wordt elk 
orgel als individueel muziekinstrument ge-
creëerd. Enkele jaren geleden verhuisde het 
bedrijf naar de huidige locatie aan de Platina-
laan in ’s-Hertogenbosch.

Orgels in Brabant
Deze Brabantse orgelbouwer heeft ook in 
onze provincie een aardig aantal nieuwe or-
gels gebouwd, maar ook belangwekkende 
restauraties uitgevoerd aan historische or-
gels. Bij nieuwbouw denken wij niet alleen 
aan de grote orgels in het Frits Philips Mu-
ziekcentrum en de Technische Universiteit te 

Pels en Van Leeuwen, 
orgelbouwers 
sinds 1903

Eindhoven, maar ook aan de wat beschei-
dener orgels voor o.a. het Fontys Conser-
vatorium te Tilburg en het Centrum voor de 
Kunsten te Eindhoven. Ook in Brabantse ker-
ken treffen wij recent gebouwde orgels van 
Pels & Van Leeuwen, waarbij plaatsen als 
Schijndel, Drunen, ’s-Hertogenbosch, Heus-
den, Sint Willibrord en Drongelen genoemd 
mogen worden. Voor zeer recente restaura-
ties van historische orgels in onze provincie 
noemen we de orgels van Handel, Elshout en 
Waalwijk. 

Tijdens de restauratie van het orgel van Waal-
wijk is al het pijpwerk uitgenomen en waar nodig 
gerestaureerd. 
Hierbij een beeld van twee pijpen van het regis-
ter Vox Humana. Rechts is alleen het tongwerk 
uit de stevel genomen, links is de lepel, de tong 
en de spie ook los genomen uit de keel.

Het Pels & Van Leeuwen-studie-orgel van het 
Centrum voor de Kunsten te Eindhoven. 

Orgels beluister je graag in de kerk of in de concertzaal, daar waar het 
orgel is opgesteld. Kun je een orgel niet live horen, dan zijn CD’s een 
uitkomst. Maar ook radio en internet bieden de orgelliefhebber kansen 
om verrassende orgelbespelingen te beluisteren.
Radio
Recent heeft de radio weer een vaste wekelijkse orgeluitzending. Op 
de middengolf 1008 verzorgt Jan Quintus Zwart op de zondagavond 
van 20.00 - 21.00 uur een orgelprogramma. JQZ kan putten uit een 
enorme collectie geluidsdragers die hij in de loop der jaren opbouwde. 
Instrumenten en bespelers uit binnen- en buitenland zijn te horen en is 
ruim aandacht voor nieuwe cd uitgaven. De uitzending wordt herhaald 
op maandag van 23.00 – 24.00 uur op dezelfde golflengt.
Internet
Sinds enkele jaren wordt op internet via www.orgelradio.nl een geva-
rieerd orgelprogramma aangeboden. Wekelijks is hier een nieuwe en 
verrassende programmering in een wisselend aanbod te vinden. Zowel 
live-opnamen als archiefopnamen worden via ORGELradio aangebo-
den, terwijl er ook maandelijkse een nieuwe “vinyluitzending” wordt 
verzorgd. ORGELradio is gelieerd aan  www.orgelnieuws.nl, welke site 
onder eindredactie staat van Gérard van Betlehem.
Ook op http://orgelconcerten.ncrv.nl/ kunnen wij het orgel horen. Op 
deze site kunnen orgelconcerten worden beluisterd uit de archieven 
van de NCRV vanaf 1953. 

De Brabantse Orgelfederatie organiseert op 
zaterdag 25 oktober haar najaarsexcursie naar 
Sprang-Capelle en omgeving. 
In Sprang bezoeken wij het Houben-orgel (zie 
pag. 4 in deze krant). Het Van Hirtum-orgel in 
’s-Grevelduin-Capelle is ook een prachtig en 
indrukwekkend orgel dat wij zullen aandoen. 
Daarnaast moet nog worden vastgelegd of de 
orgels van Waspik en ’s-Gravenmoer (alle “op 
steenworp afstand”) in het programma zullen 
worden opgenomen. 
Meer informatie over deze excursie is tzt te 
lezen op www.brabantorgel.nl.

Orgelklanken 
via radio en internet

Orgel Trudokerk in Eindhoven
aan restauratie toe

port van de KKOR is de noodzaak van het 
controleren van en waarnodig repareren 
van: motorkist, magazijnbalg, windladen, 
registerkasten, membranen en magneten, 
elektrisch systeem en houtwerk.
Buiten deze gebreken is geconstateerd dat 
de rest van het orgel zoals het pijpwerk in 
goede staat verkeert. Ook is er nu geen spra-
ke van houtworm. Dit betekent dat restaura-
tie zeker de moeite waard is. 

Momenteel wordt in de ateliers in ‘s-Herto-
genbosch gewerkt aan de restauratie van het 
Nolting-orgel in Oploo. Oorspronkelijk zou dit 
orgel omstreeks 1790 door Nolting voor een 
klooster gebouwd zijn in het Rijnland, rond 
1803 kwam het in de kerk van Sonsbeck te 
staan. Daar bouwde Franssen het orgel om 
tot een drieklaviers “economie-orgel”. Win-
kels uit Venray plaatste het orgel in deze toe-
stand in 1862 over naar Oploo, alwaar het 
door Vermeulen uit Weert werd omgebouwd 
tot een tweeklaviers orgel met vrij pedaal 
met kegelladen en pneumatische tractuur. 
Thans is onder advies van Ton van Eck en 
Rogér van Dijk (KKOR) een reconstructieplan 
in uitvoering waarbij een nieuw mechanisch 
instrument wordt gebouwd in Rijnlandse stijl 
met zoveel mogelijk hergebruik van het nog 
aanwezige historische pijpwerk.
Het instrument zal dit najaar worden opge-
leverd.
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 vergelijking disposities Smits-orgels

Sint-Oedenrode
1838

Hoofdwerk
Praestant 8
Bourdon 16
Bourdon 8
Prestant 4
Roerfluit 4
Nasard 3

Octaaf 2

Mixtuur

Trompet 8

Onderpositief

Viola di Gamba 8

Holpijp 8
Praestant 4

Gemshoorn 2

Sifflet 1

Basson 8

Pedaal

Praestant 8
Subbas 16
Fluit8

Octaaf 4

Bazuin 16

Boxtel
1842

Hoofdwerk
Prestant 8
Boerdon 16
Holpijp 8
Prestant 4
Fluit 4

Octaaf 2
Cimbal
Mixtuur
Bombarde 16

Trompet 8

Rugpositief
Prestant 8

Flûte Travers 8 D

Holpijp 8
Prestant 4
Roerfluit 4
Octaaf 2

Flagelet 1
Trompet 8
Musette 8 D

Bovenwerk

Viola di Gamba 8
Roerfluit 8
Echo Holpijp 8

Openfluit 4

Sesquialter

Veltfluit 2
Echo Trompet 8

Vox Humana 8

Pedaal

Prestant 8
Bourdon 16
Gedekt 8

Prestant 4
Kwint 3
Pastorelle 2

Trompet 16

Trompet 8

Oirschot
1847

Hoofdwerk
Prestant 8
Bourdon 16
Holpijp 8
Prestant 4
Fluit 4
Quint 3 B
Cornet
Octaaf 2

Mixtuur
Trompet 16

Trompet 8
Harmonica 8

Rugpositief
Prestant 8

Fluittravers 8 D
Bourdon 16
Roerfluit 8
Prestant 4
Fluit 4
Octaaf 2

Mixtuur
Flagelet 1
Trompet 8
Dulciaan 8

Bovenwerk
Prestant 8
Viola di Gamba 8
Holpijp 8

Prestant 4
Gemshoorn 4

Sesquialter
Carillon
Blokfluit 2

Kromhoorn8
Vox Humana 8
Oboë 8 D
Ophikleïd 8 B

Pedaal
Prestant 16
Octaaf 8
Subbas 16
Fluit 8

Prestant 4

Mixtuur
Bazuin 16

Trompet 8
Serpent 8
Klairon 4

Schijndel
1849

Hoofdwerk
Prestant 8
Bourdon 16
Holpijp 8
Prestant 4
Roerfluit 4
Quint 3
Cornet
Octaaf 2

Mixtuur

Euphone 16
Trompet 8

Onderpositief

Salicionaal 8
Fluit travers 8 D
Bourdon 16
Roerfluit 8
Prestant 4

Octaaf 2

Flageolet 1
Trompet 8

Harmonica 8

Bovenwerk

Viola di Gamba 8
Holpijp 8

Prestant 4
Gemshoorn 4
Fiffaro 4 D
Sesquialter

Fluit 2

Basson 8

Vox Humana 8

Pedaal
Prestant 16

Subbas 16
Octaaf 8
Quint 6
Prestant 4

Bazuin 16
Harmonica 16
Trompet 8

Klairon 4
Cinck 2
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orgelexcursie naar een viertal 
Smits-orgels in Brabant
Piet Groenendijk/Ad van Sleuwen

In het aprilnummer van de Orgelvriend wordt 
uitvoeriger stilgestaan bij o.a. de recent ge-
restaureerde  orgels van Sint-Oedenrode en 
Boxtel. Hier volstaan we met beperkte gege-
vens van de vier te bezoeken instrumenten.

Boxtel
Direct na het middaguur begeven we ons 
naar Boxtel. In de Kerk van St.-Petrus’ Ban-
den werd in 2006 door Verschueren Orgel-
bouw de restauratie voltooid van het in 1842 
gebouwde orgel. Het betrof toen “… een orgel 
met drie klavieren en den aanleg voor een 
vrij pedaal.” Hubert Schreurs (firma Adema) 
restaureerden in 1955 / 1956 het orgel en 
legden het zelfstandige pedaal aan. De laat-
ste restauratie vond plaats onder advies van 
Jan Boogaarts. Onze gastheer Jan Verhoeven 
zal zijn orgel voor ons demonstreren.

Schijndel
Het Smits-orgel in de Sint Servatiuskerk te 
Schijndel dateert uit 1852. Het bezit een 
uniek adembenemend fraai gedetailleerde 
kas in neogotische stijl, geheel aansluitend 
bij de kerk. De geciseleerde frontpijpen bena-
drukken het prachtige ontwerp. Zijn eerdere 
drieklaviers instrumenten hadden een rug-
werk, maar dit orgel heeft – evenals dat van 
Aarle-Rixtel - een positief als “onderwerk” 
en kreeg de klaviatuur aan de zijkant. Rond 
1900 heeft Loret o.a. de stemming van het 
orgel gewijzigd.  Vermeulen restaureerde het 
orgel in 1958 / 1959. De laatste herstelling 
vond plaats in 1995 door Pels & Van Leeuwen 
Orgelbouw onder advies van Hans van der 
Harst, waarbij o.a. de oude toonhoogte werd 
hersteld. Leo Spoor is hier onze gastheer.

Oirschot
Het uit 1847 daterende orgel in de St.-Pie-
ter in Oirschot werd oorspronkelijk gebouwd 
voor de St.-Pieter in ’s-Hertogenbosch. Het 
was een schenking van Martinus de Wijs. 
Na de sluiting van de Bossche St.-Pieter 
werd het orgel in 1978 gerestaureerd door 
Verschueren en overgeplaatst naar de Oir-
schotse St.-Pieter. Voor het frontontwerp liet 
F.C. Smits zich inspireren door het orgel in 
de St.-Jan in ’s-Hertogenbosch. Ook dit orgel 
kent zeer rijk versierde kassen. De organist 
Gerard Hafkenscheid zal ons zijn orgel pre-
senteren.

Praktische gegevens over deze excursie op 
pagina 20 hiernaast.

Sint-Oedenrode
Het orgel in de Sint-Martinuskerk in Sint-
Oedenrode werd in 1939 gebouwd door F.C. 
Smits voor de voormalige kerk. Het bezat 
twee klavieren en een aangehangen pedaal. 
In 1915 werd het orgel in de zuidbeuk van de 
huidige kerk geplaatst. In 1946 werd het or-
gel bij een beperkte restauratie geplaatst op 
de westgalerij. Een completere restauratie 
volgde in 1955 door Vermeulen. Bij de laat-
ste restauratie in 2000 / 2001 door de Flen-
trop Orgelbouw (Frans Vermeulen) onder ad-
vies van Jan Boogaarts werd tevens een vrij 
pedaal gerealiseerd. Bert Augustus zal ons 
zijn orgel in alle facetten laten horen.

Brabantse
Orgelfederatie

Toelichting bij bovenstaande dispositie-overzicht    
    
Sint-Oedenrode 
- een Gemshoorn 2 op positief, bij de anderen staat de Fluit 2 op Bovenwerk
- de pedaalstemmen zijn niet origineel
- de nieuwe doorslaande Bazuin 16 is een kopie van de bazuin in Ravenstein  
   
Boxtel 
- geen 2 2/3 vt sinds restauratie 
- Vox Humana opslaand tongwerk   
- de pedaalstemmen zijn niet origineel

Oirschot 
- meest volledige dispositie
- een Mixtuur op positief en pedaal    
- doorslaande tongwerken
    
Schijndel 
- tongwerken zijn doorslaand, op één niveau geplaatst, zoals alle registergroepen 
- Vox Humana ook doorslaand in tegenstelling tot Boxtel.    
     
De Cornet heeft bij Smits geen terts.

In een samenwerking van de Brabantse Orgelfederatie en 
het maandblad de Orgelvriend is op zaterdag 26 april een 
excursie in Noord-Brabant naar een viertal Smits-orgels. 
Bezocht worden achtereenvolgens Sint-Oedenrode, Boxtel, 
Schijndel en Oirschot. Orgeladviseur en Smits-kenner bij 
uitstek Jan Boogaarts zal de toelichting geven op het werk 
van deze beroemde Brabantse orgelmaker. Daarbij hebben 
deze vier instrumenten elk hun eigen karakter.



Ad van Sleuwen, docent aan het Fontys 
Conservatorium in Tilburg, is sinds 1970 or-
ganist van het Van Hirtum-orgel in Hilvaren-
beek. Een orgel waarop de befaamde Beekse 
orgelmaker zelf organist is geweest, en dat 
in 2005/2006 piëteitvol gerestaureerd werd 
door orgelmaker Hans van Rossem en zijn 
karakter herkreeg. Een goede aanleiding om 
eens een middag dieper met hem in gesprek 
te gaan.

Met de paplepel ingegoten?
Wetend dat Ad in 1970 zijn vader is opge-
volgd als organist van de Petruskerk in Hilva-
renbeek, is de vraag voor de hand liggend of 
de muziek en het orgelspel hem met de pap-
lepel is ingegoten. “Het is wel opmerkelijk 
dat mijn opa van moeders kant kerkmuziek-
school had gedaan en in Tilburg organist en 
koordirigent was. Naast zijn organistschap 
van de Hasseltsekerk gaf hij ook pianoles en 
schreef hij o.a. koorwerken. Hij overleed in 
1951 toen ik amper een half jaar oud was. 
Hij leefde in een tijd dat het vak van musicus 
een bestaan van keihard werken was met 
niets verdienen. Je kreeg per les betaald en 
wanneer je ziek was of wanneer er zomers 
geen lessen waren, dan kreeg je gewoon 
niets, dan moest je maar zien hoe je rond 
kwam. Mijn pa had orgel gedaan en was hier 
in Hilvarenbeek in 1945 organist geworden. 
Nederland was toen net in opbouw, maar als 
musicus was er geen droog brood te verdie-
nen. Hij begeleidde wel op allerlei plekken, 
maar pakte tevens een andere studie op om 
uiteindelijk een accountantskantoor op te 
zetten.” Wanneer Ad vertelt over het verle-

Ad

Wim van der Ros

den, hoor je hem direct de omstandigheden 
uit die tijd omschrijven, omstandigheden die 
invloed hebben op ontwikkelingen en keuzes. 
En dat zoeken en vorsen naar omstandighe-
den in allerlei tijden hoort bij Ad, dat blijkt 
in het hele gesprek wanneer we het hebben 
over orgels en componisten in hun tijd. “De 
omstandigheden en de ontwikkelingen van 
toen moet je kennen, wil je muziek, wil je 
componisten, wil je orgelbouw kunnen be-
grijpen”.

“Moeder zong. Zij heeft operettes gedaan. 
Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat 
hoorde ik dat. De piano klonk vaak bij ons 
thuis. En wat ik als kleine jongen ’s avonds 
terwijl ik in bed lag, hoorde, dat speelde ik de 
volgende morgen op de piano na. Ik had (en 
heb) een absoluut gehoor. En toen in 1955 
de muziekschool werd geopend, ging ik als 
5-jarige daarheen. Ik kreeg pianoles van de 
heer Moerman, die studeerde toen nog con-
servatorium, en ik speelde – op mijn absolu-
te gehoor – alleen maar na. Pas later in de 4e 
klas ging ik noten lezen. Vanaf mijn 4e jaar 
stond ik al vaak naast mijn pa bij het orgel. 
Toen stond het orgel nog dwars achterin op 
de orgelgalerij in de toren. En er was altijd 
wel wat met dat orgel, dus ik wist al snel hoe 
je kleine storingen moest verhelpen.”

Van leerling tot docent
“Op mijn 12e zei pa dat ik maar naar Til-
burg moest voor “echte orgelles”. Toen ben 
ik ook gaan lessen bij Adriaan Struijk (uit 
Zevenbergen). Hij was een leerling van Flor 
Peeters. We deden toen de “orgelschool van 
Lemmens”. Toen, in 1962, speelde je alles le-
gato, dat kan (maar dat is achteraf gezien) 
toch helemaal niet. En al snel wilde ik naar 
het conservatorium, maar pa stond erop dat 
ik eerst mijn middelbare school zou afma-
ken. In die tijd viel er gelukkig wel wat te 
regelen omdat ze kleine klasjes hadden. Zo 
ben ik uiteindelijk in 1967 begonnen aan het 
conservatorium in Tilburg met piano bij Gé-
rard van Blerk en orgel bij Hub Houët; na 
zijn hartinfarct vervolgde ik orgel bij Maurice 
Pirenne.”. 
“Na het derde jaar op het conservatorium 
ging ik hoofdvak theorie doen bij Jan van 
Dijk. Harmonie en contrapunt vond ik bar 
interessant, dat boeide me. Eind augustus 
’75 vroeg Andries Clement (de directeur van 
het conservatorium) me of ik solfège wilde 
gaan geven (Jos van Amelsfoort ging toen 
met pensioen). Dat gebeurde eerst voor 8 

Een gesprek met Ad van Sleuwen inspireert. 
Wanneer je bij hem thuis in zijn “muziekstudio” praat 
over zijn leven, de betekenis van de muziek en het or-
gel daarin, dan spat in iedere zin het enthousiasme er 
vanaf, dan word je door hem meegenomen in zijn ide-
alen en meegetrokken in zijn genieten. Dan voel je hoe 
hij met zijn doen en laten ook omgaat met zijn studen-
ten. Hoe hij klankvoorbeelden geeft op zijn pianoforte 
en op zijn dierbare Erard-vleugel, hoe hij je meeneemt 
naar de omstandigheden ten tijde van Mozart en Beet-
hoven, toen “de Steinway” er nog niet was: “nee, toen 
werd er echt gespeeld op zo’n pianoforte”. Een gesprek 
dat dagen kan duren zonder dat je je een minuut ver-
veelt.

Op de orgelbank van ‘zijn’ Van Hirtum-orgel 
in Hilvarenbeek.

Studerend in zijn muziekstudio: 
“vooral wanneer je in onbekend repertoire 
duikt, krijg je een completer beeld van een 
componist.”

   
    Doelstelling van de vereniging is bevordering van:
 de orgelcultuur in het algemeen
 de orgelkunst in het kader van de eredienst in het bijzonder

    De vereniging kent districten met diverse activiteiten voor leden.
    De KNOV geeft de toonaangevende bladen Het Orgel, het actualiteiten-
    blad De orgelkrant en de ZomerAgenda uit en de leden krijgen deze bladen 
    gratis toegestuurd: zie www.hetorgel.nl.

    Nadere informatie en lid worden op www.knov.org

Lohman-orgel 
Grote of Catharijnekerk 
in Heusden 
hersteld door 
Reil uit Heerde

Jaco van de Werken, 
[cantor-organist Heusden]

In 1984 restaureerde de firma Reil 
het Lohman-orgel, dat afkomstig 
uit de Broederenkerk te Zutphen 
in Heusden werd geplaatst. 
Het instrument is de afgelopen 
jaren niet optimaal onderhouden, 
zodat stemmen opgingen het or-
gel grondig te herstellen. 

Peter van Dijk werd als adviseur 
aangetrokken namens de Commis-
sie Orgelzaken van de PKN. Door 
de kerkrentmeesters ter plaatse 
werd de Commissie Restauratie 
Orgel opgericht, waar onder ande-
re de organisten zitting hadden. In 
samenspraak met Peter van Dijk is 
een herstelplan opgesteld, waarna 
offertes werden uitgebracht door 
een aantal orgelbouwers. 
De opdracht werd verleend aan de 
firma Reil. Werkzaamheden be-
stonden o.a. uit het schoonmaken 
van het orgelinterieur en pijpwerk, 
herstel windladen, pijpwerk con-
troleren, intonatie waar nodig bij-
stellen en het gehele instrument 
stemmen. 
De intonatie werd bezien door Wim 
Wagenaar, die ook in 1984 dit werk 
heeft verricht! Voorjaar 2007 was 
de klus geklaard en werd door ad-
viseur Peter van Dijk op 26 mei 
een feestelijke ingebruikname ver-
zorgd. Thans heeft Reil het onder-
houd van dit orgel herkregen! 

Concerten en bespelingen
Vorig seizoen is opnieuw gestart 
met de organisatie van een reeks 
orgelconcerten en verzorgde Bert 
Matter het openingsconcert, even-
als in 1984…. de geschiedenis her-
haalde zich opnieuw in Heusden! 
Dit jaar wordt op de zaterdagmid-
dagen in de maanden juli en au-
gustus het orgel bespeeld tussen 
14.00 en 16.00 uur, terwijl er deze 
zomer vier dinsdagavondconcerten 
worden gehouden.
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interview 
met

van Sleuwen
uur in de week. Vanaf die tijd is het conser-
vatorium eigenlijk uit zijn voegen gebarsten, 
steeds grotere aantallen leerlingen meldden 
zich aan. Later ben ik muziekgeschiedenis 
gaan geven, uitvoeringspraktijk piano, im-
provisatie piano en tenslotte hoofdvak orgel. 
Uiteraard had ik de nodige studies en mas-
terclasses gevolgd”.
“In 1975 leerde ik Frans Jespers kennen. We 
lagen elkaar en hadden gemeenschappelijke 
interesses. Van het één kwam het ander. 
Zo verschenen o.a. “De Orgelmakers Van 
Hirtum” (1976), een jaar later “De Kronyk 
van de familie Van Hirtum” en “De Orgelma-
kers Vollebregt” (1978). 

“Lesgeven is uitdragen 
waarin je gelooft!”
.
De vraag ligt voor de hand wat nu het boei-
ende is aan het lesgeven. “Ik vind het gewel-
dig om kennis over te dragen, om mensen 
te enthousiasmeren. Daarbij ben ik altijd op 
zoek naar de waarheid. Ik wil weten in welke 
omstandigheden een componist leefde, wat 
zijn werk beïnvloedde, welke instrumenten 
hij ter beschikking had. Dat vergt studie en 
inleving. De student moet voelen dat je er-
achter staat wanneer je iets wilt overbren-
gen. En dat betekent tevens dat ze feitelijk 
het juiste instrument moeten gebruiken voor 
de juiste stijlperiode. Ik geef ze ook wel eens 
de opdracht een bepaald stuk in te studeren 
en daarna te spelen op diverse instrumen-
ten. Kijk eens wat er gebeurt met dat stuk, 
ieder instrument vraagt dan om een ande-
re aanpak. En wat past dan optimaal, hoe 
beleef je dat in je eigen spel op die diverse 
instrumenten. Speel je werk van Mozart en 
van Beethoven alleen maar op een Steinway, 
of past het –gelet op de tijd en de omstan-
digheden– niet beter op de pianoforte? Hoe 
moet je het nu laten klinken, waarbij je als 
speler je spel zo moet aanpassen dat de mu-
ziek, het karakter, overeind blijft. Dat gevoel 
moet ik ze meegeven.”
“Daarnaast zijn we op het conservatorium 
voor de studenten toetsinstrumenten bezig 
de interessegebieden te verbreden. Je weet 
dat het drukwindharmonium zeer in opkomst  
is. Dat instrument leent zich uitermate goed 
als begeleidingsinstrument voor zangers en 
strijkers. Bij harmoniumspel heb je natuur-
lijk tijdens een concert het voordeel dat het 
aardig is voor het publiek om de speler te 

kunnen zien. Bij het orgel zit je veelal ano-
niem, althans onzichtbaar, aan de klavieren. 
Uiteraard heeft de orgelstudent het vak bas-
so continuo, denk maar aan het continuospel 
bij b.v. passies.”

Het concertleven
Zo’n zes jaar geleden heeft Ad 20% “ingele-
verd” van zijn werk op het conservatorium 
om meer tijd vrij te maken voor studie en 
voorbereiding voor concerten, voor concert-
reizen en voor eigen ontwikkeling. “De re-
gio waarin ik speel wordt ook steeds groter. 
Eerst was het een grote cirkel om Tilburg. 
Maar het werd al snel Europa.” En over het 
karakter van een orgel: “ Wanneer je een 
orgel met kwaliteit hebt, dan kan je over 
grenzen heen mits je goed met je muziek 
en met je instrument weet om te gaan. Een 
“compromis-orgel” laat wat dat betreft feite-
lijk geen ruimte. Voor Sweelinck mis je dan 
de middentoonstemming, voor Messiaen mis 
je de symfonische inslag. Een orgel met ka-
rakter biedt je de mogelijkheid je repertoire 
op te rekken buiten het muzikale gebied van 
het ontstaan van het betreffende instrument. 
Dan kan je op een orgel als dat in Helmond 
verrassen met het Ad Nos van Liszt. Of ga, 
zoals b.v. in het Mozart-jaar, niet de bekende 
dingen spelen, maar ga zoeken naar b.v. de 
twee werelden: kijk eens naar Fuga’s van Al-
brechtsberger en kijk eigentijds naar sym-
fonische muziek van b.v. Haydn. Dan kan je 
mensen iets meegeven. Daarom ben ik ook 
graag op zoek naar onbekend repertoire. Ik 
snuffel graag in antiquariaten en archieven 
of ik neem wat mee van collega’s in het bui-
tenland. En vooral wanneer je in onbekend 
repertoire duikt, krijg je een completer beeld 
van een componist. Ook een componist leeft 
bij de gratie van zijn omgeving. Maar besef 
wel dat je eerst platgetreden paden moet 
hebben bewandeld om verder te komen: 
dan wordt het “andere” steeds interessanter. 
Voor iedereen geldt: ga eerst bezig met een 
stuk basisrepertoire, dat is noodzakelijk, en 
doe dan al of niet de vervolgstap; dat is je 
eigen keuze.
Overigens wat me bij concerten in Rusland 
altijd opvalt, is dat warme gevoel. Daar is 
het publiek heel ontvankelijk voor muziek die 
ze niet kennen. Daar is nog lang niet alles 
verkrijgbaar. Maar het publiek is wel kritisch 
en wil kwaliteit horen. En dan zit je in Pe-
tersburg met zo’n 900 tot soms wel 1.300 
toehoorders; kom daar maar eens om in Ne-
derland!”

Een organist is een bevlogen persoon
“Wanneer je naar alle musici kijkt, is de or-
ganist het meest begaan met zijn cultuur. 
Die organist krijg je bij nacht en ontij zijn 
bed uit om in een koude kerk de tongwerken 
te stemmen. Dat is geloven in waarmee je 
bezig bent, dat is ervoor gaan. Het nadeel is 
wel dat een deel van “het publiek”, en daar 
schaar ik ook sommige concertcommissies 
onder, je dan soms voor een appel en een 
ei wil laten spelen. Dan krijg je zelfs opmer-
kingen als “U speelt toch graag”. Men gaat 
er totaal aan voorbij dat je het betreffende 
instrument eerst wilt leren kennen, je wilt 
uitregistreren, je rijdt dus een keer extra, je 
investeert meer tijd dan alleen maar het uur 
van het concert. En dan blijkt er een grote 
discrepantie te zijn tussen de investering van 
studie, tijd e.d. en de daaraan gerelateerde 
opbrengsten. Wat krijg je dan feitelijk (inclu-
sief de reiskosten) voor een uurvergoeding? 
Wat dat betreft is het in de kunstsector maar 
mondjesmaat bedeeld. Maar als die bevlo-
genheid van organisten er niet was, dan was 
de orgelcultuur ten dode opgeschreven, nee, 
hartstikke dood. Er is een diepe betrokken-
heid met de bouw van het instrument, met 
de sociale en maatschappelijke omgeving in 
de historie, met de uitvoeringspraktijk. We 
proberen ons steeds meer in te leven en ko-
men zo steeds dichter bij de waarheid. Vind 
je dat bij een ander instrument? 

“Welke musicus is zo 
met een instrument 
en de muziek 
bezig als een organist?”
Welke musicus is zo met een instrument en 
de muziek bezig als een organist? En dat ge-
voel wil ik oproepen, dat wil ik doorgeven. 
Dat doe ik niet alleen bij mijn studenten, dat 
doe ik ook als toelichting bij mijn concerten. 
Trouwens, we hebben nog heel wat te leren 
vanuit het kamermuziekcircuit: ga na afloop 
koffie drinken met je publiek, praat en blijf 
betrokken, kom uit die anonimiteit.”
  
Is er nog toekomst voor organisten?
“Voor die toekomst ben ik niet bang. Een over-
dosis aan concerten in allerlei kerken en met 
allerlei kwaliteiten: laat het maar gebeuren. 
Dan heb je misschien wat minder publiek per 
concert, maar het publiek wordt ook veelei-

sender. Dat vraagt om kwaliteit. Dat ontwik-
kelt zich wel. Een tekort aan leerlingen in de 
orgelopleiding? Dat kentert op termijn wel 
weer. Straks hebben we veel mooie orgels en 
te weinig organisten. Wanneer dat doordringt 
zullen ook kerken iets willen bieden aan or-
ganisten: niet alleen inhoudelijk een prachtig 
instrument, en als logisch voortvloeisel een 
normale honorering, maar vooral zal de kerk 
vanuit de liturgie inhoudelijk meer moeten 
bieden. Ook jongeren worden nog steeds ge-
grepen door het orgel, worden geboeid door 
de muziek in samenhang met dit instrument, 
en dan in alles wat daarmee samenhangt. De 
concourswereld is er wel voor de viool of de 
piano. Voor het orgel is het nog meer ano-
niem, je hebt minder mensen, minder me-
dia. Dat kan en zal veranderen, wanneer we 
met z’n allen maar werken aan die muzikale 
inhoud van wat we willen laten klinken en dat 
goed willen en kunnen overbrengen.”
“In Hilvarenbeek prijs ik me gelukkig met 
een fantastisch positieve opstelling van het 
kerkbestuur. We hebben alle soorten instru-
menten in de kerk. Er heerst een fijne mu-
ziekcultuur. Martien [van Woerkum] speelt 
traverso. Voor, tijdens en na de dienst klinkt 
er hoogwaardige muziek waarvoor mensen 
na afloop blijven zitten. Dat inspireert en 
verplicht ons ook! Ieder is zich bewust van 
de verantwoordelijkheid ook dit stuk cul-
tuurgoed van instrumenten en de muziek in 
stand te houden en door te geven aan toe-
komstige generaties. Zo ging dat ook rond 
de restauratie van ons Van Hirtum-orgel hier 
in Hilvarenbeek. Dat is een fantastisch besef 
van de plicht die we met z’n allen hebben.”

Het Van Hirtum-orgel uit 1840 in Hilvarenbeek.
Zie ook het restauratieverslag op pagina 19.

Bij zijn 25-jarig jubileum ontving Ad van 
zijn vriend Martien van Woerkum in 1995 
een schilderij van diens hand van het inte-
rieur en het orgel van Hilvarenbeek.

23

B
ra

b
an

ts
 o

rg
el

ri
jk

d
om

Brabantse
Orgelfederatie

fo
to

s:
 W

im
 v

an
 d

er
  
R
os



J.C. van Rossum
Hoge Maasdijk 8
4281 NG    Andel
T.:0031(0)183-442505
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M.:0653388734
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http://www.rossumorgelbouw.nl
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Vraag de brochure 
aan of kijk op 

www.muziekcentrum.nl 
voor de orgelconcerten

ontdek het symfonisch orgel 
in muziekcentrum frits philips

Daarom hoor ik bij het Muziekcentrum!

Oosterhout, 
Sint-Jan de Doper
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DVD (met gratis CD)

HAARLEM 
Grote of St. Bavo kerk

Jos van der Kooy speelt Bach, Mozart, Reger, Manneke e.a.

DVD: IRIS 99006

AMSTERDAM 
Westerkerk

Jos van der Kooy speelt Bach, Reger, Zwart, Kee e.a.

DVD: IRIS 99007

KAMPEN 
Bovenkerk

André van Vliet, Harm Hoeve, Evert van de Veen, 

Wim Magré & Marco den Toom spelen Hollandse koraalkunst

DVD: IRIS 99004

BOLSWARD 
Martinikerk

John Propitius improviseert

DVD: IRIS 99002

KIJK EN LUISTER
Ook buiten Brabant is er veel moois te beleven:

Wat dacht u van:

Al de genoemde producties zijn verkrijgbaar 

in de muziek- en boekhandel.

Of rechtstreeks via www.jqz.nl webshop


