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Inleiding 

 
Het bestuur van de Orgelkring is er in geslaagd de opengevallen bestuurs- 

plaats van Martin van der Horst te laten invullen door de heer Joop de 

Zwart. In het dagelijks leven is hij docent bedrijfskunde/filosofie aan het Willem 
van Oranje-college te Waalwijk en de Avans Hogeschool te Tilburg. 

Gelukkig kunnen wij u ook meedelen dat het met de gezondheid van onze 
voorzitter J. de Bonth goed gaat.  

Met de toepassing van op- en aanmerkingen van de enquête heeft het bestuur  
een begin gemaakt: variëteit in de nieuwe serie. Kijkt u er eens rustig naar. 

Vrienden van de SOW hebben gratis toegang tot de concerten Hebt u uw bij- 
drage 2013 nog niet overgemaakt, stort u deze dan spoedig op rekening-  

nummer 15.58.63.851 t.n.v. Orgelkring Waalwijk. 
 

Serie 2013-Aanvang concerten 20.15 uur-Toegangsprijs:€ 7,50 

 

 
1) Dinsdag 26 maart: Hervormde Kerk a/d Haven/Waalwijk 

    Les chanteurs Gregorien o.l.v. Bert de Win 

    Jan de Laat (orgel-improvisaties op de gezongen werken door LCG) 
2) Dinsdag 16 april: St. Jan/Waalwijk 

    Nico Blom (orgel)  Werk van: Bach, Rinck, Mendelssohn, Blom, Franck. 
3) Dinsdag 7 mei: St. Clemens (twee orgels)/Waalwijk  

    Bert van den Brink (orgel) Jazz-improvisaties op bekende melodieën. 
4) Dinsdag 28 mei: Witte Kerkje Besoyen/Waalwijk 

    Willem Hörmann (orgel) Werk van Scarlatti, Ritter, DeBlasio, Langlais. 
    Rembrandt Gerlach (gitaar) Werk van o.a. Bustamante, Rodriguez. 

5) Dinsdag 25 juni: St. Jan/Waalwijk 
    Piet van der Steen (orgel)   }Werk van Goorhuis, Messiaen, Goudappel, 

    Peter van Dinther (trompet }Franck, Verwoerd, Andriessen. 
6) Dinsdag 3 september: Hervormde Kerk/Sprang 

    Sietse v. Wijgerden (orgel) 
    Dinella Brughout-Wolters (sopraan) 

    Werk van: Bach, Messiaen, Couperin, Brahms en Alain. 

 



 

Albert Schweitzer (1875-1965)/Jan Zwart (1877-1937) 
   

In 1913 vertrok Albert Schweitzer naar Lambarence in Afrika 
om er een ziekenhuis te vestigen. In Europa was hij tot die datum 

orgelexpert en organist. Met velerlei publicaties over orgelbouw en 
muziek van J.S. Bach was Schweitzer een fenomeen. In 1906 publiceerde 

hij het boek “Deutsche und Französische Orgelbaukunst und Orgelkunst”. 
Met dit boek veroorzaakte Schweitzer opschudding in de orgelwereld. 

Het Orgelpark (A’dam) schenkt via een lezing aandacht aan Albert Schweitzer  
op zaterdag 2 maart om 15.00 uur. 

Op 20 april ’s middags, opnieuw om drie uur, aandacht in een colloquium aan  
Jaap Zwart (organist-componist) stamvader van een hoogst bijzonder genre  

orgelmuziekrepertoire waarbij Bach, Franse romantiek en op psalmen ge 
basseerde improvisaties een zeer belangrijke rol speelde. 

Meer informatie: www.orgelpark.nl 

 
CD’s 

 
Grote of St.-Gertrudiskerk te Bergen op Zoom, Janno den Engelsman. Werken van 

J. Brahms, A.G. Ritter, R. Schumann, Fr. Liszt/A. Winter- 
Berger, Fr. Lux en Daan Manneke (Spatium), J. S. Bach (Passacaglia,  

bewerking J.G. Töpfer)). 
Tuliprecords.nl (TURE 185010) / (JQZMuziekproductions). Prijs: € 18,50. 

Bestellen: kerkmuziekcentrum.bergenopzoom(a)gmail.com 
 

The Piet van Egmond Touch, Steinmeyer-orgel (1924) Prinsessekerk, 
Amsterdam. 

Werken van J.N. Lemmens, J. Nieland, F.A. Guilmant, J. Zwart, C. Kint, 
O. Messiaen, P. van Egmond. 

Festivo (6962 402). Prijs: € 14.95. Bestellen www.festivo.nl 

 
Arie J.Keijzer, Keijzer complete symfonieën II & III. Kam-orgel Grote Kerk 

Dordrecht. Prijs: 19,95. Prestare (ZWF 3331591). 
 

Johann Sebastian Bach, Triosonates BWV 525-530. Alessio Corti. 
Die Eilert-Köhler Orgel 91738) der Kreuzkirche zu Suhl 

Metz: Fugatto (FUG 035) 2012 dvd (134 min.) 
Prijs € 24,00    http://fugatto.free.fr 

 
Brabantse Orgelfederatie 

 
Jaarlijks geeft de Brabantse Orgelfederatie een (gratis) orgelmagazine uit met 

daarin opgenomen vrijwel alle orgelconcerten welke in Brabant worden gegeven 
vanaf april tot het einde van het kalenderjaar. Voor de laatste actuele informatie 

over de orgelconcerten in Noord-Brabant zie: www.brabantorgel.nl 

 

http://www.orgelpark.nl/
mailto:kerkmuziekcentrum.bergenopzoom@gmail.com
http://www.festivo.nl/
http://fugatto.free.fr/
http://www.brabantorgel.nl/


Orgels in Noord-Brabant 

 
Orgelbouwer Smits uit Reek heeft in Brabant in de 19e eeuw heel wat 

orgels gerealiseerd. Ruim dertig staan er verspreid over Brabant. Deze 
orgels blinken uit in kwaliteit en prachtig muzikale klanken. 

In 2006 is het Smit orgel in de Sint Petruskerk te Boxtel gerestaureerd. 
Het klinkt weer als vanouds. Het is daarom alleen al de moeite waard  

om kort de geschiedenis van dit orgel te omschrijven. 
Het Smits-orgel in Boxtel werd in 1842 voltooid. Aanvankelijk had dit 

orgel drie klavieren en een aangehangen pedaal. Het aantal registers 
bedroeg 28 over drie klavieren verdeeld (10-10-8). 

In 1879 en 1893 werden door de familie Smits nieuwe klavieren aan- 
gebracht.  

In 1927 werd een restauratie uitgevoerd en tegelijkertijd werd de toon- 
hoogte van het orgel verhoogd. 

Orgelbouwer Schreurs verrichtte in 1954 een restauratie en een uitbrei- 

ding van het orgel. Die uitbreiding bestond uit de realisatie van een 
zelfstandig pedaal. Na deze werkzaamheden had het orgel drie manualen 

en een vrij pedaal. In totaal bevatte het orgel nu 36 registers. Over de 
manualen en het pedaal als volgt verdeeld: 10-10-8-8. 

Op het eind van de vorige eeuw begon het orgel mankementen te vertonen.  
Men heeft een tijd overlegd en bestudeerd, hoe een gerestaureerd orgel  

moest worden. Welke orgelbouwer krijgt deze dankbare klus te klaren?  
De fa. Verschueren uit Heythuysen mocht het orgel onder handen nemen. 

In 2006 was de restauratie voltooid.  
Men heeft in Boxtel zelfs plannen om het orgelconcours voor amateur- 

organisten nieuw leven in te blazen. 
 

Bron: Het Historische orgel in Nederland. 
 

Een magtig Toonwerk 

 
Bij gelegenheid van de restauratie van het Ibach-orgel in de Grote of 

Sint-Gertrudiskerk te Bergen op Zoom. In het prachtige geïllustreerde  
boek dat in een oplage van 1800 exemplaren is verschenen, wordt de  

geschiedenis en restauratie van het orgel beschreven (2011). Het werk    
van de firma Ibach in Duitsland en Nederland wordt door Rogier van Dijk 

toegelicht. 
Daarnaast worden ook de andere orgels besproken die staan opgesteld 

in de Sint-Gertrudiskerk. Een bijgevoegde cd laat de vier orgels horen: 
het Vlaams orgel, Rogier-orgel, Ibach-orgel en Delhaye-orgel. 

De bijlagen bevat een begrippenlijst, tekeningen dwarsdoorsnede orgel- 
pijpen en meer. 

Het boek laat zich gemakkelijk lezen en is een lust voor oog en oor (cd). 
Info over de Geschiedkundige Kring: www.geschiedkundigekringboz.nl 

Info muzikale activiteiten Gertrudiskerk: www.hmrkoor.eu 

 

http://www.geschiedkundigekringboz.nl/
http://www.hmrkoor.eu/


Orgel a.b.c 

 
Doorspraak, het blijven doorklinken (“huilen”) van een toon als het 

register (rij pijpen van laag naar hoog die eenzelfde klankkleur bezitten) 
niet ingeschakeld (getrokken) is. 

Dwarsfluit, overblazend fluitregister. Vergelijk het met een blokfluit: 
als men daarop blaast ontstaat een toon; blaast men heel hard dan slaat 

de toon over m.a.w. de toon klinkt een octaaf (acht tonen) hoger. 

Enkelvoudige vulstem, register waarvan de naam van de voortge- 
brachte toon niet correspondeert met die van de aangeslagen toets.  

Bijv. men slaat de toets C aan en er klinkt een G. 
Fluitregisters, registers waarvan de naam en klank overeenkomt met 

het gelijknamige blaasinstrument. 
Gedekte pijpen, pijpen die aan de bovenkant gesloten zijn (zit een 

deksel op). Gedekte pijpen klinken een octaaf lager dan open pijpen van  
dezelfde lengte. 

Grondstemmen, de registers welke het fundament vormen van het 
orgel zgn. prestanten en fluiten. Verdeelt in 16’, 8’, 4’, 2’. Het teken ‘ 

(voet) wijst op de lengte van de pijp. 16’= de pijp is 16 voeten lang 
d.w.z. 16 x 30 cm = 480 cm lang. De lengte van deze pijp heeft betrek- 

king op de eerste toets links van het toetsenbord van het orgel. 
Halfgedekte pijpen, pijpen waarbij in het deksel (zie Gedekte pijpen) 

een opening/gat/roer zit, Daardoor krijgen deze pijpen een heel andere 

klankkleur. 
Hoofdwerk, een deel van het orgel dat de meeste registers telt. Boven- 

werk en rugwerk hebben over het algemeen minder registers. 
Intoneren, een bewerking van de mond van de pijp en pijpvoet; bij zgn. 

tongpijpen een bewerking van tong en schalbeker waardoor de pijp het 
gewenste klankkarakter krijgt. 

Kern, liggend metalen plaatje of houtblokje in de pijp bij het onderlabium, 
[labium: het tussen het onderste gedeelte en bovenste vlakke gedeelte van  

de pijp (boven en onder de kernspleet)] die de voet op de kernspleet 
na afsluit.  

Kernspeet, opening tussen het onderlabium en de kern 
Klavier, toetsenbord van een orgel. Gemakshalve ook het pedaal mee 

bedoelt. 
 

 
      

             Bang & Olufsen 
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