
 

 

Orgelpunt, periodiek no.1, jaar 2015. 

Het nieuwe jaar is een goede aanleiding Orgelpunt in een bescheiden nieuw jasje te steken. 

Zowel intern als extern werd aangegeven de tekst van de periodiek vergezeld te laten gaan 

van afbeeldingen, c.q. foto’s. We starten met een A4 i.p.v. A3. 

 

Passieconcert in Hervormde Kerk a/d Haven op 31 maart 

Op dinsdag 31 maart om 20.15 uur concerteert Kamerkoor Tourdion 

o.l.v. Rick Muselaers voor de SOW in de Kerk a/d Haven te Waalwijk. 

Medewerking verleent Raoul Steffanie  (bariton), Ad van Sleuwen 

(harmonium) en Rein Boeijen (orgel).                                              

Uitgevoerd wordt  de Via Crucis van Franz Liszt (1811-1886).  

Hubertine Elias exposeert die avond negen etsen welke zijn 

geïnspireerd op Liszt’s werk. Voor, tijdens (via beeldscherm) en na het 

concert zijn deze te bewonderen.                                                                                                                 

Rein Boeijen speelt van Bach “Fantasia super Valet will ich dir geben” 

en “O Lamm Gottes unschuldig”. Van Brahms hoort u die avond 

“Choralvorspiele und Fuge O Herzeleid o Traurigkeit”.  

Entree: € 8,00.  

Uiteraard hebben Vrienden van de SOW gratis toegang.   

  

Het NIvO  

Het Nationaal Instituut voor de Orgelkunst heeft vanaf het eind van de negentiger jaren tot 

2010 de encyclopedie uitgegeven met de titel: Het Historische Orgel in Nederland. De toen 

geschreven informatie is op dit moment vaak niet meer juist of up to date. Daarom is er nu 

een nieuw project ontwikkeld: een relationele database. Een en ander verkeert nog in de 



opbouwfase. Wilt u voorbeelden van orgelbeschrijvingen bekijken, raadpleegt u dan                                                  

www.nationaalinstituurogelkunst.nl  

Orgelconcours Govert van Wijn 

Voor de 23ste keer wordt op zaterdag 27 juni a.s. het Govert van Wijnorgelconcours 

gehouden in de Nieuwe Kerk te Maassluis. Jonge organisten tot 30 jaar, amateurs of student 

aan een van de  conservatoria in Nederland kunnen aan dit concours deelnemen. Er zijn 

twee verplichte werken waaruit er een moet worden gekozen.  Daarnaast mag de 

deelnemer nog één door hem/haar zelf te bepalen vrij werk kiezen. De totale speeltijd 

bedraagt 15 minuten per deelnemer.                                                                                                           

De jury bestaat uit Cor Ardesch (voorzitter), Petra Veenswijk en Theo Jellema.                                        

Belangstellenden kunnen  zich opgeven bij het secretariaat van het Govert van Wijn Orgel-

concours, t.a.v. P. Bouterse, Touwbaan 68, 3142 Bv Maassluis. E-mail: pietbout@planet.nl  

Orgels in Noord Brabant 

Het orgel van de Ned. Herv. Kerk in Waspik is in 1767 door Mattheus 

de Crane gebouwd. Het is een mechanische orgel met twee manualen 

en een aangehangen pedaal. In totaal bevat het orgel twintig 

registers. Het pedaal is uitgevoerd als een kistpedaal.                                            

De Crane bespeelde zelf het orgel bij de inwijding op 21 juni 1767. 

Hierop wijst ook de tekst aan de achterijzde van het orgel. Direct 

boven het klavieris namelijk een wapen aangebracht, vermoedelijk dat 

van de bouwer, aangezien als helmteken een (kraan)vogel te zien is. 

De tekst hieronder luidt: “Matheus de Crane heeft mij (= orgel) 

gemaakt, en heeft mij ’t eerst bij den Godsdienst (= eredienst) bespeelt 17-67.                                                                                       

Aan de voorzijde van de kas zijn in het midden de wapens Cousebant van Groot Waspik en 

van Wassenaar te bewonderen. In 1763 trouwde Florus Justus 

Franciscus Cousebant, heer van Groot-Waspik met Elisabeht Julia 

Jacoba van Wassenaer-Alhemade. De beide wapen-schilden worden 

geflankeerd door twee leeuwen. Links hiervan bevindt zich het wapen 

van kerkmeester A.C. van Andel, rechts dat van kerkmeester A. Buys.                                               

Het houtsnijwerk van het orgel is vervaardigd door de bekende 

Udense schrijnwerker/beeld- houwer Petrus Verhoeven.                                                                                                                    

Dit orgel is zowel qua klank als uiterlijk zéér de moeite waard.                                                          

Momenteel wordt het orgel gerestaureerd. Op 29 mei a.s. wordt het 

instrument feestelijk ingebruik genomen.           

 

Ons volgende concert:   

Dinsdag 21 april, Sint Jan.  Aart Bergwerff speelt dan orgelcomposities uit 19e en 20ste eeuw.                                                                                                              

http://www.nationaalinstituurogelkunst.nl/
mailto:pietbout@planet.nl

