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Inleiding 

De donkere dagen voor Kerst brengen ons in een bijzondere sfeer: begin 

december het Sinterklaasfeest en daarna de voorbereiding (Advent) op Kerst 

gevolgd door het Kerstfeest: de geboorte van Christus. Een week later vieren 

we met z’n allen Nieuwjaar. Goeie voornemens worden uitgesproken.                                                                                                     

Zo ook wil de Orgelkring in het nieuwe jaar een serie concerten organiseren in 

de ons zo vertrouwde kerken te Waalwijk en Sprang. Het passie/paasconcert 

wordt verzorgd door Kamerkoor Tourdion o.l.v. Rick Muselaers. In de nieuwe 

serie treden verschillende musici voor het eerst op in Waalwijk/Sprang m.n.  

Aart Bergwerff (orgel), Tineke Steenbrink (orgel) met cellist, Wouter van der 

Wilt (orgel) en Laurens de Man (orgel).                                                                    

Een feestelijk concert vindt plaats op zaterdag 3 oktober a.s. in de Sint Jan te 

Waalwijk met m.m.v. het Heusdens Mannenkoor en Jamie de Goey (orgel).                        

Leerlingen van het d’Oultremont College uit Drunen worden betrokken bij het 

orgel d.m.v een project dat in samenspraak met d’Oultremont is samengesteld.  

Aan hen wordt gelegenheid geboden in 2015 een gratis concert bij te wonen 

van de SOW.                                                                                                           

Uiteraard is er ook komend jaar gelegenheid na afloop van een van de con-

certen onder het genot van koffie/thee/drankje met het bestuur van de 

Orgelkring allerlei zaken te bespreken. Een en ander wordt tijdig bekend 

gemaakt.  Voor 2015 staat een nieuwe excursie gepland naar orgelbouwer J. 

van Rossum in Wijk en Aalburg.                                                                                                                                   



                                                                                                                            

Stadsorganist 

Steeds meer plaatsen in Nederland beschikken over een stadsorganist die bij 

belangrijke maatschappelijke momenten het orgel laat klinken.                                                                                                                                      

In Schiedam is half september Arjen Leistra benoemt tot stadsorganist. De 

burgemeester van Schiedam Cor Lamers deelde dit mede na afloop van een 

concert op 13 september j.l.                                                                                                            

Margreeth de Jong werd tot stadsorganist van Middelburg benoemd eind 

augustus van dit jaar.                                                                                                                                  

Orgelmuseum  

Op 14 november j.l. opende het nieuwe orgelmuseum  in Elburg. Het museum 

is gevestigd aan de van Kindsbergenstraat. De officiële opening werd verricht 

door oud-minister Eelco Brinkman. De kapel bij het museum zal t.z.t. worden 

benut  voor orgelconcerten. 

Orgelbouw 

De firma Jan L. van den Heuvel-Orgelbouw b.v. heeft het bedrijf van 

orgelbouweer Henk B. Scheuerman niet zo lang geleden overgenomen.  De 

Rotterdamse orgelbouwer Scheuerman overleed in april. Het was zijn 

persoonlijke wens dat zijn bedrijf werd overgenomen. 

Alkmaar/Zwolle 

Het grote orgel van van Hagerbeer/Schnitger in de Alkmaarse Grote Kerk  

wordt momenteel door Flentrop Orgelbouw uit Zaandam gerestaureerd. Naar 

verwachting zal het werk in de eerste maanden van 2015 gereed zijn.                      

De restauratie van het grote Schnitgerorgel in Zwolle zal de komende jaren  

worden voortgezet. De mechanieken zijn in 2008 en de twaalf blaasbalgen in 

2012  gerestaureerd. Na een gedegen onderzoek door Cees van der Poel, 

voorwaarde voor een verdere restauratie, zal deze volgens de verwachtingen in 

2021 zijn afgerond. Het orgel bestaat dan precies driehonderd jaar.     

Organist Bernard Bartelink 

De Haarlemse organist Bernard Bartlink is op 19 oktober op 84-jarige leeftijd 

overleden. Bartelink was ook  bekend als componist van koor-, orgel- en 

kamermuziek. Van 1971-1999 was hij organist van de Kathedrale Basiliek Sint 

Bavo te Haarlem. Een tiental jaren geleden was hij jurylid bij het amateur- 

orgelconcours dat door de SOW georganiseerd was in de St. Jan aldaar.  



Aan het Sweelinck Conservatorium (Amsterdam)  en Twents Conservatorium 

(Enschede) was hij tot september 1989 hoofdvakdocent orgel en improvisatie.   

Orgelexcursie Pels en van Leeuwen 

Op zaterdagochtend  22 november bracht een gezelschap van veertien per-

sonen een bezoek aan de werkplaats van orgelbouwer Pels en van Leeuwen 

aan de Platinalaan 10 te ’s-Hertogenbosch. De directeur, Peter van Rumpt, 

ontving de groep met koffie en een Bossche bol. Dat werd door de aanwezigen 

zéér op prijs gesteld. De gastheer schetste in het kort de ontstaansgeschiedenis 

van Kerkorgelbouw Pels & van Leeuwen van 1903 tot heden. Een zoon en 

dochter van Peter van Rumpt werken op dit moment ook in het bedrijf. Er zijn 

momenteel veertien ervaren medewerkers in vaste dienst. De orgelmakerij 

heeft een eigen pijpenmakerijen een uitgebreide inrichting voor houtbewer-

king.  Na deze inleiding werden de aanwezigen rondgeleid in de werkplaats. 

Pels en van Leeuwen legt zich momenteel toe op restauratie en onderhoud. In 

de werkruimte toonde de directeur ons de lip- en tongpijpen, windlades, into-

tieplek enz. Voor 2017 staat de restauratie gepland van het orgel uit de AVRO-

studio waarop Pierre Palla jarenlang heeft gespeeld.                               

Bestuurslid Gijs de Bonth bedankte Peter voor zijn enthousiaste uitleg en bood 

hem namens de aanwezigen een mooie fles wijn aan.   

50 jaar organist 

Ben Mensing uit Berkel Enschot bespeelt al 50 jaar lang orgels m.n. in ‘s-

Heerenberg, Zeddam en Tilburg. Moment is hij organist in Berkel-Enschot.                 

Mensing was adviseur bij het Gerrit-Klop-orgel te Enschot dat uitsluitend uit 

houten pijpen bestaat. Als secretaris van de KNOV was hij 4 jaar werkzaam en                        

nadien nog 10 jaar lang secretaris van het district Noord-Brabant van de KNOV. 

Met een feestelijk concert op 16 november werd zijn jubileum herdacht. 

Orgelfestival Holland 

In Alkmaar vindt van 26 juni tot 4 juli 2015 een orgelfestival plaats. Dit festival 

bestaat uit drie belangrijke pijlers nl. een internationaal orgelconcours, een 

internationale orgelacademie en een serie concerten. “Music and space” is het 

thema van dit festival in Alkmaar. Op het programma o.a. een jazzkerkdienst, 

een jeugdconcert en excursies naar Schermerhorn, Grootschermer en De Rijp. 

Zie ook: www.orgelfestivalholland.nl 

 

http://www.orgelfestivalholland.nl/


Orgel a.b.c.                                   

Wellenbord, walsbord of walsraam Trekvrije plank waarop klosjes (dokjes) 

gemonteerd zijn, waartussen wellen om hun lengteas kunnen draaien.                       

Werk Een  klavier met lade(n) en pijpen, op een karakteristieke plaats in het 

orgel opgesteld. Bijv. rugwerk, bovenwerk.                                                                     

Wig of spie Wigvormig stukje hout, waarmede de tong op de lepel wordt 

vastgeklemd.                                                                                                                            

Winddruk De gemeten druk van de wind, uitgedrukt in mm waterspiegelver-

schil in de benen van een U-vormige buis (windwaag).                                               

Windkanaal Houten koker waardoor de wind van de balgen naar de laden 

wordt gevoerd.                                                                                                               

Windkast, ventielkast of kleppenkast Kamer bij sleeplade-orgel onder de 

cancellen, waarin de speelventielen, de schalmen en de pulpeten zijn aan-

gebracht.                                                                                                                           

Windlade Grote, langwerpige lade met daarin de speelventielen, inrichting 

waar de wind, aangevoerd door de windkanalen, over de pijpen wordt 

verdeeld.                                                                                                                            

Woudlfuit Cylindrische open labiaalstem van wijde mensuur.                                         

Wijde mensuur Een mensuur, die wijd is  t.o.v. de normale mensuur.                                

Zijbaarden Plaatjes orgelmetaal terzijde van de opsnede gesoldeerd met het 

doel de wind meer richting te geven.                                                                               

Zink Materiaal waarvan soms grote metalen pijpen worden vervaardigd. Ook 

de naam van een orgelregister (tongwerk met korte cylindrische beker).                                                                     

Zwaluwnest Klein orgel of positief, opgehangen tegen de kerkmuur.                

Zwelkast Kast rondom een windlade met pijpwerk, aangebracht om de klank-

uitstraling te regelen d.m.v. een serie jaloezieën, die alle tegelijk opengezet of 

gesloten kunnen worden. De organist kan zo met een trede de uitstraling 

regelen en zodoende het geluid van deze pijpen doen aanzwellen of doen 

afnemen.                                                                                                                                   

Zwelwerk Een windlade met pijpwerk, gebouwd in een zwelkast.                                                                                     

  

Het bestuur van de Stichting Orgelkring Waalwijk wenst u allen een  

Gezegend Kerstfeest toe en een Gelukkig Nieuwjaar.                                                                                                                                                                                                                 


