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Voorwoord 

De zomer is in het land. Her en der zijn er festivals, concoursen en heel veel orgelconcerten.             

Raadpleegt u eens: www.brabantorgel.nl                                                                              
In onze mooie provincie vindt u van noord naar zuid en van oost naar west genoeg mooie 

orgels die beluisterd én bekeken kunnen worden tijdens en na een concert.                       
Kijk ook op: www.orgelnieuws.nl/notabene                                                                          
De resterende SOW-concerten serie 2014 staan gepland op 26 augustus en 16 september, 
respectievelijk Hervormde Kerk van Sprang en de Sint Clemens te Baardwijk.  

Grote vader, grote zonen 

Van 19 tot 28 september 2014 is het Bach festival te Dordrecht. In omliggende plaatsen als 

Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht valt er 10 

dagen lang puur Bach te beluisteren met concerten, masterclasses en lezingen.                 

Meer informatie en kaartreserveringen: www.bachfestivaldordrecht.nl  

Haarlem: Internationaal Orgelfestival (50ste keer) 

Het vijftigste Internationaal Orgelfestival vindt in Haarlem plaats. Improvisatie vormt de 

hoofdmoot; daarnaast zijn er wereldpremières. Louis Andriessen heeft het thema geschre-

ven voor de finale van het Improvisatie Concours welke plaats vindt op vrijdagavond 18 juli.                   

Tijdens de Haarlemse Orgeldag op zaterdag 12 juli vinden korte concerten plaats op diverse 

locaties in de historische binnenstad van Haarlem. Het feestelijke jubileumconcert op 

dinsdagavond 15 juli wordt verzorgd door Ton Koopman en Olivier Latry. Als u dit alles leest 

is het concours misschien net voorbij. Uitgebreide info: www.orgelfestivalhaarlem.nl          

Van mei tot oktober 2014 zijn er op dinsdag (20.15 uur) en donderdag (16.00 uur) gratis 

stadsconcerten op het Christian Müller-Orgel (1738) in de Grote of St. Bavokerk te Haarlem. 

http://www.brabantorgel.nl/
http://www.orgelnieuws.nl/notabene
http://www.bachfestivaldordrecht.nl/
http://www.orgelfestivalhaarlem.nl/


Nationale Orgeldag op zaterdag 13 september 

Voor de dertiende keer wordt er zaterdag 13 september a.s. de Nationale Orgeldag 

gehouden. Deze zaterdag valt samen met de Nationale Open Monumentendag.  Het thema 

van de Open Monumentendag en de Nationale Orgeldag is “op reis”.                                                   

Waar mogelijk is zal op die zaterdag in de regio kerken geopend zijn en orgels worden 

bespeeld. De landelijke openingsmanifestatie vindt op die dag plaats in de Grote of Maria 

Magdalenakerk in Goes, waarbij Han Polman, commissaris van de Koning in Zeeland, het 

openingswoord zal spreken. Stadsorganist Arno van Wijk zorgt voor de muzikale invulling. 

2015: Maarschalkerweerd 100 jaar geleden overleden 

Volgend jaar is het 100 jaar geleden dat Michaël Maarschalkerweerd is overleden. Het 

organisatie comité bestaande uit de heren Philip van den Berg, Paul Houdijk en Hans van 

Rossum is bezig met deze orgelbouwer d.m.v. lezingen, concerten op door hem gebouwde 

orgels en/of op manieren in 2015 te gedenken. Inlichtingen: www.maarschalkerweerd.info  

Orgels in de Gelderse Achterhoek                                                                                                                     

Tijdens een korte vakantie in Lochem bezocht de secretaris daar de St. Gudulakerk. Reeds in 

900 werd met de bouw van een schuurkerk begonnen. In 1330 werd begonnen met een 

kruiskerk en in 1550 ontstaat de huidige hallenkerk.                                                                         

De kerk van de heilige Gudula (de Sint Michiels-kathedraal in Brussel werd enige tijd naar 

haar voornoemd) bevat twee orgels. Het grote orgel is in 1758 door de gebroeders Gilman 

uit Aken gebouwd voor de Dominicanerkerk in Alkmaar. In 1897 werd het geplaatst in de 

Gereformeerde kerk aan de Torenlaan te Hilversum. Sinds 1997 staat het als monumentaal 

orgel in de St. Gudulakerk.                                                                                                                    

Het koororgel dateert uit 1806 en is gebouwd door Georg Heinrich Quellhorst. Via Heemse 

en Pesse kwam het instrument in 1990 in Lochem terecht.                                                                                   

Deventer werd ook bezocht. Deze Hanzestad verdient een bezichtiging in alle opzichten. In 

de Grote- of Lebuïneskerk staat een orgel van Johann Heinrich Holtgräve uit 1839. Pijpwerk 

uit het huidige orgel is nog afkomstig uit het orgel dat in 1722 werd gebouwd door Frans 

Casper Schnitger (Zwolle).                                                                                                                    

Het koororgel dateert uit 1942 en is gebouwd door G. van Leeuwen & Zoon uit Leiderdorp. 

Parochie Sint Jan de Doper (Waalwijk)                                                                               

Juni 2014 verscheen het parochieblad van Sint Jan de Doper een artikel gewijd aan de orgels 

van de verschillende kerken die deel uit maken van  het parochieverband Waalwijk.  De twee 

orgels van de St. Clemenskerk, het orgel van de St. Janskerk, het orgel van de St. 

Bartholomeuskerk  (Waspik) en het orgel van de St. Antoniuskerk worden hier met foto kort 

beschreven.  Websites:  www.sintjanwaalwijk.nl          www.parochiewaspik.nl                                                                                                                                                                                                                                             

Het Weekblad Waalwijk/Drunen van do. 19 juni laat De Stichting Vrienden van Sint Jan de 

Doper aan het woord. Zij attenderen op de prachtige Sint Janskerk die volgens de stichting 

geopend moet blijven voor de eredienst en andere activiteiten. Iedere tweede en vierde 

zaterdag is de kerk van 12.00-17.00 uur geopend voor het publiek. Van 12.30 tot 14.30 uur 

speelt dan een bekende parochieorganist op het 38 registers tellende orgel. 

http://www.maarschalkerweerd.info/
http://www.sintjanwaalwijk.nl/
http://www.parochiewaspik.nl/


Seizoen Oude Muziek 2014/2015                                                                                                             

Seizoen Oude Muziek presenteert in 2014/2015 muziek uit middeleeuwen, renaissance en 

barok. De formule is eenvoudig: de mooiste muziek, uitgevoerd door internationale 

topmusici, op historische locaties verspreid over heel Nederland en België.                              

Bijzonder is de Bachdag in 2015: op 31 januari in Tivoli/Vredenburg te Utrecht en op 1 

februari in Muziekgebouw aan ’t IJ te Amsterdam.                                                                        

Organisatie Oude Muziek, Plompetorengracht 4, 3512 CC te Utrecht. Tel. 030-2329000.                     

Website: www.oudemuziek.nl                                                                                                        

Email: info@oudemuziek.nl  

Festival OudeMuziek                                                                                                                                   

Van 29 augustus tot 7 september 2014 vindt er het Festival Oudemuziek Utrecht plaats.                   

Dit jaarlijks terugkerend festival kiest dit jaar niet voor een plaats of een periode, maar voor 

een familiegeslacht. De onwaarschijnlijk machtige Habsburgers heersten van 1438 tot en 

met de Eerste Wereldoorlog ononderbroken over grote delen van Europa, met Wenen en 

Praag als centra van de Habsburgse macht en cultuur. De levendigheid van deze steden en 

de grandeur van de Habsburgers – geen hertogen, geen koningen, maar keizers – lokte een 

bonte verzameling kunstenaar en musici uit Italië, Frankrijk, Duitsland, Bohemen, Hongarije 

en zelfs uit het vijandige Turkije.                                                                                                         

Een aantal vooraanstaande componisten structureert het verhaal van dit Festival Oude 

Muziek. Met Heinrich Isaac (1450-1517) en Phillippus de Monte (1521-1603) klinken twee 

zeer verschillende renaissancegrootheden uit de 15e en 16e eeuw.                                            

Biber (1644-1704), Schmelzer (1623-1680) en Bertali (1606-1669) staan voor de typische 

Oostenrijkse barok, terwijl Fux (1660-1741) en Zelenka (1679-1745) de brug slaan tussen de 

17e en 18e eeuw.                                                                                                                                      

Voor informatie: www.oudemuziek.nl  

 Concerten/plannen voor 2015 Stichting Orgelkring Waalwijk                                                                                                

Misschien hebt u gelezen dat het laatste concert van de serie 2014 van de SOW gegeven 

wordt door Kamerkoor Tourdion o.l.v. Rick Muselaers. Er worden dan o.a. “Gewijde 

Gezangen” uitgevoerd van P.I. Tsjaikowsky (1840-1893). Organist is Willem Hörmann uit  

Den Bosch die werk speelt van J.S. Bach (1685-1750), C. Franck (1822-1890) en M. Dupré 

(1886-1971).                                                                                                                                               

Tourdion treedt ook op 31 maart 2015 op in de N.H. Kerk a/d Haven bij het eerste concert 

van de nieuwe serie. Op zaterdag 3 oktober 2015 is een speciaal concert ’s avonds om acht 

uur in de St. Jan m.m.v. het Heusdens Mannenkoor en de organist Jamie de Goei.                   

In september/oktober 2014 probeert de Orgelkring opnieuw een orgelexcursie te        

organiseren naar een orgelbouwer in de omgeving. De laatste keer ging niet door i.v.m. 

geringe deelname.    

Voor de laatste twee concerten van de SOW van de serie 2014 bent u van harte welkom. De 

Stichting Orgelkring spant zich in om het Waalwijks cultuurgoed,  het orgel, - de koningin der 

instrumenten - onder de aandacht te brengen van een breed publiek.             

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


Orgel a.b.c.                                                                                           

Temperatuur Wijze van stemmen van toetsinstrumenten, harpen e.d.                                                          

Timbre Klankkleur, het eigenaardige karakter van een toon afhankelijk van materiaal, 

mensuur  en winddruk.                                                                                                                         

Tong Veerkrachtig messingstrookje in de tongpijp, dat de lepel verend opent en afsluit. Stel 

u daarbij de mondharmonica voor.                                                                                                       

Tongpijpen Pijp(en) die d.m.v. een trillende tong spreekt/spreken, waarbij de schalbeker de 

toon versterkt en karakter geeft.                                                                                                   

Tongwerk Register van tongpijpen.                                                                                                 

Tooncancellade Windlade die verdeeld is in evenveel vakjes (cancellen) als er toetsen zijn: 

bij de blokwerklade, springlade en de sleeplade.                                                                   

Tractuur  Het totale regeerwerk van het orgel en de wijze van verbinding tussen windladen, 

klavierknoppen en registerknoppen.                                                                                         

Transmissie Een van een ander register afgeleid register.                                                           

Trede Lepelvormige pedaaltoets, aangebracht ter hoogte van het pedaalklavier t.b.v. de 

aansturing van een speelhulp bijv. een zwelkast.                                                               

Tremulant Inrichting in of op het windkanaal die dient om regelmatige golvingen in de 

windtoevoer tot het pijpwerk te veroorzaken.                                                                          

Trompet Helder tongwerk met trechtervormige beker en krachtige toon. Komt als manuaal- 

en als pedaalstem voor.                                                                                                                  

Trompete(n)bass Duits voor een trompet in het pedaal.                                                          

Ventiel  Klep, belijmd met schapenleer, die de wind toelaat of de toevoer ervan afsluit.     

Viola Open labiaalstem, licht trechtervormig van enge mensuur met strijkende klank.         

Viola di Gamba Strijkende, open labiaalstem van enge mensuur; cylindrisch, de toon van een 

knieviool nabootsend. 8’; bescheiden van karakter.                                                                       

Violon Sterkere Viola di Gamba van iets wijdere mensuur.                                                        

Voet Aanduiding van de toonhoogte van het register, gemeten in voeten naar de pijp op C. 

De corpuslengte van de pijp C van een openlabiaal is 8 voeten (ca. 2,4 meter). Afgekort: 8’  

Voet Pijpvoet is het trechtervormige gedeelte van een metalen pijp beneden de kern.       

Voix céleste  Hemelse stem = Strijkende labiaalstem8’. Zwevend (iets hoger) gestemd t.o.v. 

een ander achtvoetsregister.                                                                                                               

Voorslag Losse plank, vastgeklemd tegen de voorzijde (de opening) van de ventielenkast, die 

gemakkelijk kan worden weggenomen om de speelventielen te bereiken.                              

Vox Humana Menselijke stem = Kortbekerig tongwerk dat gelijkenis zou vertonen met de 

menselijke stem; niet krachtig van klank.                                                                                          

Vrij pedaal  Zelfstandig pedaal met eigen stemmen op een windlade.                                       

Vulstem Register dat een of meer boventonen laat horen van de  toon die normaal met de 

aangeslagen toets correspondeert.                                                                                               

Woudfluit Cylindrische open labiaalstem van wijde mensuur.                                                     

Wel Ronde metalen as of houten as met afgeplatte zijde die in dokjes draait op het 

wellenbord en waaraan  twee armpjes zijn bevestigde, één verbonden met de abstract van 

de toets en de tweede met het speelventiel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


