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Inleiding 
 
*Opnieuw is De Stichting Orgelkring Waalwijk er in geslaagd  

  het bestuur te versterken met een nieuw bestuurslid namelijk 
  de heer Gijs de Bonth ( Drunen). Daarmee is het aantal bestuurs- 

  leden gegroeid naar zes personen. 
*Het laatste concert van de serie 2013 vindt plaats op dinsdag 

  3 september om 20.15 uur in de Hervormde Kerk van Sprang  
  waar het Houben orgel uit 1728 wordt bespeeld door Sietze 

  van Wijgerden (Gorcum). Medewerking aan dit concert verleent 
  de sopraan Dinella Brughout-Wolters.  

*De serie 2013 werd gekenmerkt door gevarieerde concerten: 
  het eerste was met koor en orgelimprovisaties op de gezongen    

  gregoriaanse melodieën, het tweede met improvisaties op orgel  
  in jazz stijl, het derde concert met grote werken uit de orgel- 

  literatuur, het vierde concert met orgel en gitaar, het vijfde   

  met trompet en orgel en tot slot begin september orgel en zang.  
  

Internationale Orgelacademie Dordrecht: Bachdag 
 

Op 7 september a.s. is er een studiedag waarop het Orgelbüchlein 
van J. S. Bach centraal staat. De dag wordt georganiseerd door de 

bovengenoemde Orgelacademie en is bedoeld voor niet-professio- 

nele organisten. De lessen worden vanaf 10.00 uur gegeven door 
Cor Ardesch en Peter van Dijk op het Bach-orgel in de Grote Kerk 

van Dordrecht. De visie van Albert Schweitzer op de koraalbewer- 
kingen van Bach is nog steeds actueel. Reden om op deze studiedag 

de nodige aandacht te schenken aan Bach en Schweitzer. 
In het Albert Schweitzerziekenhuis (locatie Dordwijk) wordt om 

13.15 uur een lezing gehouden over de visie van Schweitzer op 
Bach bestemd voor de deelnemers. Belangstellenden kunnen de 

lezing met klankvoorbeelden op het aanwezige orgel bijwonen. 
Voor de deelnemers worden de lessen vanaf 14.45 uur in de Grote 

Kerk hervat. 
  

 



Orgelbouw in Noord-Brabant in de 19e eeuw 
 
De orgelbouw in de 19e eeuw werd vooral bepaald door drie orgel- 

bouwers t.w. de fam. Smits uit Reek, de fam. Vollebregt uit ’s-Her- 
togenbosch en de fam. van Hirtum uit Hilvarenbeek. 

Is het niet hoogst merkwaardig dat twee van Brabant zo belang- 
rijke orgelbouwers zijn begonnen in Waalwijk, al was hun verblijf 

in Waalwijk maar van korte duur. 

De voornoemde orgelbouwers hebben vooral in Brabant een trend  
gezet.  Alle drie blonken ze uit in vakmanschap wat betreft de con- 

structie. Tevens blonken de orgels uit in klankkleur. 
Men mag voor Brabant spreken van de gouden eeuw voor wat  

betreft de orgelbouw. 
 

Orgelbouwer Smits 
 

De stamvader van het bedrijf was Antonius Smits (1758-1823). 
Hij was dorpsorganist in Reek en onderhield het orgel. Zijn zonen 

Nicolaas (1791-1831) en Franciscus (1800-1876) legden zich meer 
toe op de orgelbouw. Niet zonder resultaat: twee zonen van Francis- 

cus zetten het bedrijf voort n.l. Franciscus (1834-1918) en Wilhelmus 
(geb. 1844). Daarna kwamen er nog 2 zonen van laatste genoemde 

Franciscus zich aandienen. In 1925 kwam er een einde aan de Smits- 

dynastie. 
Van de familie Smits zijn er in Brabant nog ruim 30 orgels aanwezig. 

Bijzondere orgels: 
*Aarle-Rixel (1854): dit orgel bevat 3 klavieren en een vrij pedaal. 

*Boxtel (1842): dit orgel heeft 3 klavieren en een vrij pedaal. 
*Oirschot (1843): het meest bijzondere orgel misschien van Smits 

  afkomstig uit de St. Pieter kerk van Den Bosch. Het is gebouwd 
  naar het voorbeeld van het St. Jansorgel. Na de sluiting van de  

  St. Pieter kwam het orgel in volle pracht in de St. Petruskerk te 
  Oirschot. 

 
Orgelbouwer Vollebregt 

 
Johannes Josephus Vollebregt geboren in Maassluis in 1793 vestigde 

zich na een korte tijd in Waalwijk te Den Bosch. Vollebregt had het 

vak geleerd bij zijn vader en andere bekende orgelbouwers.  
Johannes werkte in Brabant samen met zijn zoon. In Brabant vinden 

we nog 13 orgels van Vollebregt waaronder het orgel in Elshout  
(1860) en Kaatsheuvel (1854). Het orgel in het Witte Kerkje in  

Besoyen (1857) is ook een Vollebregtorgel. 
 

 
 

 



Orgelbouwer van Hirtum 

 
Nicolaas van Hirtum had het orgelvak geleerd in Duitsland.  

Hij kwam daarna naar Waalwijk, om korte tijd later in Hilvaren- 
beek een orgelmakerij te beginnen. In Brabant zijn er nog zeven 

van Hirtumorgels. In Capelle (gemeente Waalwijk) vindt men een 
prachtig van Hirtumorgel (1820). Het orgel heeft 2 manualen en  

een vrij pedaal. Verder treffen we o.a. in Hilvarenbeek een instru- 
ment van van Hirtum (1838) en te Diessen (1859). 

 
Bron: Frans Jespers-Brabants Orgelbezit 1975. 

 

Oude Muziek 
 

Het gehele “seizoen oude muziek” (15 okt. t/m 24 mei 2014)  
vinden er in Nederland en Vlaanderen concerten plaats met de  

mooiste muziek uit middeleeuwen, renaissance en barok. In ver- 
schillende kerken, ruimtes en zalen speelt wordt deze uitgevoerd. 

Voor geïnteresseerden: www.oudemuziek.nl 
Het “festival oudemuziek utrecht” wordt gehouden van 23 augus- 

tus t/m 1 september te Utrecht. Elke dag zijn er lezingen, klave- 
cimbel- en luitrecitals, dans, avondconcerten, vocale concerten en 

solorecitals.  

De festivalkassa is gevestigd in de Pandhof aan het Domplein,  
geopend vanaf vrijdag 23 augustus, dagelijks van 10.00 tot 18.00 u. 

Tel. 030-2329010.  Email: www.oudemuziek.nl  
 

Rotterdamse Orgeldagen 
 

Dit jaar is de RODA van 7 t/m 13 oktober. Het is zijn orgeldagen  

waarbij de schijnwerper op de muzikale relatie met zusterstad  
Antwerpen wordt gezet. Info: www.rotterdamseorgeldagen.nl 

 

Brabants Orgelrijkdom 
 
Jaarlijks wordt dit orgelmagazine uitgegeven door de Brabantse 
Orgelfederatie. Een middenkatern is uitneembaar. Hierop staan 

de vele orgelconcerten die vanaf april t/m december 2013 worden 
gegeven in de provincie Noord-Brabant. 

Brabants Orgelrijkdom bevat veel interessante artikelen over 
Brabantse orgels. 

Het blad is gratis verkrijgbaar. Email: info(a)brabantorgel.nl 
U kunt zich ook wenden tot het secretariaat van de Stichting 

Orgelkring Waalwijk.  
 

 

http://www.oudemuziek.nl/
http://www.oudemuziek.nl/
http://www.rotterdamseorgeldagen.nl/
mailto:info@brabantorgel.nl


Orgel a,b,c 

 
Koor, rij pijpen in een register. Spreken in een register ver- 

schillende pijpen gelijktijdig op een toets, dan is het register 

meerkorig. Zo is een Mixtuur III-sterk meerkorig. 

Kop, afsluiting van de stevel bij een tongpijp in de vorm van 

een rond metalen of houten blok, waarin de tong en de lepel 

door een wig zijn vastgeklemd. 

Koppeling, inrichting waardoor het mogelijk is twee klavieren 

vanaf één klavier te bedienen. 

Labiaalpijpen, genoemd naar hun (boven)labium of lip waardoor 

de pijp spreekt; ter onderscheiding van tongpijpen. 

Labiaalregister, register bestaande uit labiaalpijpen. 

Lepel, ook wel snavel op keel genoemd: hol stuk metaal waarop de  

tong van een tongpijp is bevestigd en dat de wind doorlaat naar de 
schalbeker. 

Magazijnbalg, hoofdreservoirbalg met horizontaal (oprijzend)  

bovenblad, sinds het midden van de 19e eeuw algemeen toegepast 

in Nederlandse kerkorgels. De magazijnbalg wordt gevoed door  
schepbalgen of door een elektrische ventilator. 

Manuaal, handklavier. 

Manuaalomvang, het aantal toetsen (of octaven) van een klavier. 

Mechaniek, het stelsel van mechanische verbindingen tussen de 

registerknoppen en slepen, en tussen de toetsen en speelventielen. 

Mensuur, maat waaraan pijpen moeten voldoen om een eigen ka- 

rakterestieke klank voort te brengen; doorsnedemaat van een pijp 
in verhouding tot de corpuslengte. Ook de breedte van het labium en 

de opsnede (mond), de breedte en dikte van de tong bij tongpijpen 
behoren bij de mensuurbepaling. 

Mixtuur, meerkorige vulstem. 

Nasard, enkelvoudige open labiale vulstem van wijdere mensuur. 

meestal conisch van vorm. 

Nevenwerk, windlade met pijpen en mechaniek, geregeerd door 

een eigen klavier. 
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