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Inleiding 

 
Het bestuur van de Orgelkring moet sinds november 2013 zijn voorzitter 

missen. De heer Jan de Bonth is opnieuw getroffen door een ernstige 
ziekte. Gedurende vele weken lag hij in het Erasmus MC te Rotterdam.  

Momenteel is hij opgenomen op de afdeling Lavendelhof van Eikendonk 
te Waalwijk. Vanaf deze plaats wensen wij hem een goed herstel toe! 

 

In deze periodiek vindt u een overzicht van de nieuwe serie 2014. Opval- 
lend is het eerste concert: een uitvoering van de Via Crucis van Franz Liszt  

door het Bosch Vocaal Ensemble o.l.v. Jos Akkermans. Zeer interessant is  
de performance van Hubertine Elias. Zij is al jaren geboeid door het werk van  

Liszt en heeft zich in haar etsen laten inspireren door genoemde kruisweg. 
Op dinsdag 15 april kunt u de etsen bewonderen in de NHK a/d Haven. 

Verderop leest u in een artikel van Hubertine Elias over de beweegredenen 
en het ontstaan van haar Via Crucis. 

Bezoekt u zeker de vijf andere concerten. Op 16 september zingt Kamerkoor 
Tourdion en speelt de organist Willem Hörmann in de St. Clemenskerk.  

Voor het koor is dit een thuiswedstrijd. 
Zoals in de vorige periodiek aangekondigd staat er voor dit jaar een orgel- 

excursie gepland voor liefhebbers. Het wordt Andel of Den Bosch. 
Wij houden u op de hoogte. 

Eveneens is het voornemen om na afloop van een van de concerten van 

de serie 2014 onder het genot van een kop koffie/thee en/of drankje van 
gedachten te wisselen over de Orgelkring Waalwijk. 

 
Vrienden van de SOW (jaar 2014) 

 
Veel Vrienden van de SOW hebben al hun financiële bijdrage van  

2014 gestort op de bankrekening van de SOW. Bent u het vergeten dan  
verzoeken wij u vriendelijk alsnog de jaarbijdrage van € 20,00 over te 

maken op Rabo nummer NL 04 RABO 0155863851 t.n.v. Stichting  
Orgelkring Waalwijk. Wanneer het bedrag op de rekening staat ontvangt u  

enige weken vóór het eerste concert de pas waarmee u gratis toegang 
hebt tot alle concerten van dit seizoen. 



Serie 2014 Stichting Orgelkring Waalwijk 

 
Alle concerten beginnen om 20.15 uur en de toegang voor niet-vrienden 

van de SOW bedraagt € 8,00 

 
1. Dinsdag 15 april NHK a/d Haven 

    Bosch Vocaal Ensemble o.l.v. Jos Akkermans m.m.v. 
    Ad van Sleuwen (orgel-Bergeijk). 

    Uitvoering van o.a. de Via Crucis van Franz Liszt (1811-1886). 
    Hubertine Elias presenteert op die avond haar etsen die geïnspireerd 

    zijn op de Via Crucis. Tijdens het concert zullen deze ook op beeld- 
    schermen te zien zijn. 

2. Dinsdag 20 mei St. Jan 
    Dennis Vallenduuk (orgel-Enschede) 

3. Dinsdag 17 juni St. Jan 

    Gerben Budding (orgel-Gorcum) en  
    Margreet Rietveld (sopraan). 

4. Dinsdag 8 juli Witte Kerkje Besoyen 
    Frank Lamm (gitaar-Loon op Zand) en  

    Tannie van Loon (orgel-Eindhoven). 
5. Dinsdag 26 augustus Hervormde Kerk Sprang 

    Rob Dommisse (orgel-Heusden) 
6. Dinsdag 16 september St. Clemens 

    Kamerkoor Tourdion o.l.v. Rick Muselaers 
    Willem Hörmann (orgel-Den Bosch) 

 
Voorjaarsexcursie 2014 

    
De Stichting tot behoud van het Nederlandse orgel gevestigd te Elburg 
organiseert jaarlijks een orgelexcursie voor geïnteresseerden. Dit jaar 

vindt de excursie plaats op zaterdag 10 mei a.s. te Breda.  
Henco den Berg en Aart Bergwerff bespelen het orgel/de orgels in de 

te bezoeken kerken: 
de Waalse Kerk (König-orgel), Begijhofkapel, Sint Antoniuskathedraal  

(twee orgels) en de Grote- of Onze Lieve Vrouwe Kerk. 
Het vervoer dient op eigen gelegenheid te geschieden: per trein, bus of  

auto. In de binnenstad van Breda zijn een paar parkeergarages aanwezig. 
Kosten excursie: € 30,00. Bij aanmelding meteen te voldoen op rek. no. 

57.80.510 t.n.v. Stichting tot behoud van het Ned. Orgel – Elburg  

o.v.v. Excursie. 
Aanmelden per e-mail: orgelstichting(a)hetnet.nl  
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Via Crucis 

 
Toen ik, jaren geleden, de “Via Crucis”van Franz Liszt voor koor en orgel 

met teksten van Paul Claudel hoorde, ontstond het idee om beelden bij 
de muziek te maken. In 2010 in Italië deed ik bronnenonderzoek naar  

oorsprong en verschijningsvorm van de kruisweg. Daarna begon een  
zoektocht naar een eigentijdse Via Crucis. 

Ik realiseerde me dat ik me niet gebonden voelde aan de concrete tocht 
van 14 staties, maar vooral geïntrigeerd was door de levensweg/lijdens- 

weg die eenieder van ons te gaan heeft. Alle facetten daarvan vond ik 
weliswaar terug in de 14 staties maar met mijn optimistische levensvisie 

wilde ik ook andere belangrijke gebeurtenissen, zoals het laatste avond- 
maal in beeld brengen. Het kruis is symbolisch voor de staties. In de  

plaats daarvan koos ik meestal een levende boom of gewoon hout. 
Mijn zoektocht resulteerde in 9 staties: drie keer “Christus valt onder 

het kruis” vond ik niet nodig.  

Omdat dit project veelomvattend is en het scheppingsproces erg solistisch, 
sloot ik me voor twee jaar aan aan de Koninklijke Academie voor Schone 

Kunsten te Antwerpen. Dat gaf me veel houvast: goede discussies, juiste 
vragen op het juiste moment én hielp me bij de kern te blijven. 

De uiteindelijke vorm bestaat uit 9 staties: 
-Laatste  Avondmaal met de 7 hoofdzonden 

-Hof van Olijven met Judaskus en het verraad van Petrus 
-Macht van het instituut kerk met het handen wassen in onschuld 

-Christus draagt het kruis 
-Wie helpt ons ons kruis dragen 

-Vrouwen: Moeder, Maria Magdalene, Veronica 
-Dood van Christus 

-Levenscyclus 
-Verrijzenis, eigenlijk een nieuw begin. 

Omdat deze beelden geïnspireerd zijn op de “Via Crucis” van Franz Liszt 

en ik gevraagd werd ze tijdens de verschillende uitvoeringen van deze  
muziek te exposeren, heb ik houten panelen bedacht, lang en smal, 

waar de etsen rechtstreeks op aangebracht zijn en waarbij het licht van 
alle kanten komt. 

De techniek die ik gebruik is diepdruk. Etsen maakt het mogelijk diep 
doorwrochten platen te drukken. Een van mijn inspiratiebronnen was de 

Samana Santa in Malaga. Verschillende elementen van hun lijdensweg 
zijn in mijn staties terug te vinden. De laatste fase is de meerkleuren- 

druk waarbij je vaak meerdere platen nodig hebt om tot het juiste resul- 
taat te komen. De concerten/presentatie van de etsen: 

6 april 2014 om 15.00 uur in de Hervormde Kerk, Kerkstraat te Den Bosch. 
13 april 2014 om 15.00 in de Hofkerk te Bergeijk 

15 april 2014 om 20.15 uur in de Hervormde Kerk a/d Haven te Waalwijk. 
Verder zal mijn Via Crucis in het laatste weekend van mei in Bergen op 

Zoom tentoongesteld worden en in juni in Antwerpen. 

Hubertine Elias. 



Orgel a.b.c. 

 
Quintadeen Gedekte labiaalstem waarbij de kwint als boventoon  
goed hoorbaar is. 

Regaal  Tongwerk met korte beker en een snaterende klank. 
Register Een rij pijpen die vanwege hun klankkleur een eenheid vormen. 

Ook stem genoemd. 
Registerknop Knop waarmee het register in- of uitgeschakeld wordt. 

Roerfluit Een halfgedekte labiaalstem met een helder karakter. In de  
hoed bovenop de pijp zit een buis (roer) welke de klank helder maakt. 

Rugwerk/Rugpositief Een aparte kast met pijpen welke door een apart 
klavier tot klinken wordt gebracht. De kast is in de rug van de organist 

geplaatst. 
Salicionaal Open stem met een zacht strijkend karakter. 

Schalbeker Het bovenste gedeelte van een tongpijp dat aan de toon 

kracht en kleur geeft. 
Scherp Een (samengestelde) vulstem. Per toets klinken meer pijpen 

tegelijk.  
Sesquialter Eveneens een vulstem. Per toets klinken twee verschillende 

tonen tegelijk. Meestal vanaf de centrale C tot de hoogste toets klinkend. 
Speeltafel Het gedeelte met manuaal/manualen, pedaal van waaruit de 

organist het orgel bestuurt m.a.w. laat klinken. 
Sprekend front Voorste gedeelte van de orgelkast waarvan de pijpen 

op de windlade staan. Deze pijpen klinken dus echt in tegenstelling  
met een Stom front. 

Stemmen Het op de juiste toon brengen van de pijpen. Bij de labialen 
zit een steminrichting aan de bovenzijde van de pijp. Bij de tongpijpen 

gebeurt het stemmen met behulp van de zgn. stemkruk.  
Stevel Onderste deel van een tongpijp, de voet zou men kunnen zeggen. 

Strijkers Open, smalle pijp die een toon geeft welke lijkt op de klank van  

strijkinstrumenten. 
Subbas Een pedaalstem, gewoonlijk van hout welke gedekt is. 
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