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Orgelpunt, periodiek no 3, jaar 2015. 

Nabeschouwing serie 2015 

Het bestuur van de SOW kijkt met een tevreden gevoel terug naar de optredens van alle 

uitvoerenden, geen een uitgezonderd.                                                                                                                                 

Op 31 maart het eerste concert met de uitvoering van de Via Crucis van Fr. Liszt door 

Kamerkoor Tourdion en organist Rein Boeijen mét de expositie van de kruisweg van 

Hubertine Elias. Aart Bergwerff (orgel) op 21 april met orgelwerk van vnl. Franse 

componisten uit de 19e eeuw en het Canto Ostinato van Simeon ten Holt. Jan Willems (orgel) 

en Ilse Wuijchuise (zang) traden op 19 mei op in de St. Clemens te Waalwijk met het thema 

“Meimaand”.  Na het optreden van Tineke Steenbrink (orgel) en Anna Schweizer (cello)                                   

was op dinsdag 16 juni in het Witte Kerkje van Besoyen een samenzijn van verscheidene 

Vrienden van de SOW. De musici informeerden  toehoorders over hun verrichtingen.                                            

Wouter van der Wilt (orgel) charmeerde met zijn orgelspel de bezoekers in de Kerk aan de 

Haven op 14 juli en de jonge veelbelovende organist Laurens de Man speelde op 1 

september  in de kerk van Sprang een héél Bach programma.                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Een goed bezocht concert op 3 oktober in de St. Jan met het Heusdens Mannenkoor, Jamie 

de Goei (orgel) en de zangeressen Hannie en Mieke van Huijgevoort rondde de serie af.                                    



Bezoek orgelbouwer van Rossum te Wijk en Aalburg 

Op zaterdag 24 oktober brachten belangstellenden een bezoek aan 

orgelbouwer van Rossum. De bezoekers werden die zaterdagochtend 

verwelkomd door de heer en mevrouw van Rossum met koffie en 

stroopwafel. Daarna besprak orgelbouwer aan de hand van fotoafbeeldingen 

op de wand van de ontvangstruimte verscheidene orgels die hij had                                  

gerestaureerd.  

Met name het orgel van de Hervormde Kerk te Waspik werd 

uitgebreid behandeld. Voor van Rossum is het zeer belangrijk 

ingeval een oud(er) orgel wordt gerestaureerd er grondig 

archiefonderzoek wordt gedaan om te achterhalen hoe en 

waar een historisch orgel is gebouwd.  

In de werkplaats werden de klavieren van het van 

Hirtum-orgel uit Hilvarenbeek bekeken en de 

pijpenmakerij werd bezocht waar pijpen worden 

gegoten, meestal uit een mengsel van lood en tin.  

Een boeiende ochtend. Rond twaalven werd Hans van Rossum bedankt voor de ontvangst 

van de geïnteresseerden waarbij hem twee flessen wijn werden aangeboden. 

 

 

Strümphler-kabinetorgel in de Grote Kerk van Den Bosch 

In de Lutherse kerk te ’s-Hertogenbosch stond er in de jaren 

vijftig van de vorige eeuw een kabinetorgel. Het instrument 

werd in die tijd omschreven als een orgel, waarschijnlijk                                   

een kabinetorgel (de kast was verdwenen).                                                                                                                     

Omstreeks 1780 was dit orgel gebouwd. Het orgel bleek een 

Strümphler  orgel.  

Johannes Stephanus Strümphler (1737-1807) bouwde in die 

tijd een aantal orgels waaronder een flink aantal kabinetorgels.                                                                                                                                                               

Het orgel kwam terecht in de Ned. Herv. Of Grote kerk in ’s-

Hertogenbosch.  In 2013/2014 werd het orgel gerestaureerd 

door J.C. van Rossum uit Wijk en Aalburg. Het orgel was redelijk gaaf bewaard gebleven en 

werd geplaatst in een bijpassende oude kabinetkast. Daarmee heeft de Grote Kerk een 

prachtig orgel verkregen.                                                                  



Het grote orgel in deze kerk, werd in 1831 gebouwd door J. Bätz uit Utrecht. Dit orgel bevat                                

twee manualen en een vrij pedaal; het heeft 23 registers. In 2015 is het gerestaureerd.  

 

  

 

 

 

 

 

Michaël Maarschalkerweerd (1838-1915) 

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat deze rooms-katholieke orgelbouwer is 

gestorven. Dit jaar werd hij o.a. herdacht met een symposium te Utrecht op 

27 juni j.l.  Maarschalkerweerd heeft bij de bouw van zijn orgels Duitse en 

vooral Franse invloeden ondergaan.  Michaël bouwde orgels die in de traditie 

van de neogotiek passen en zijn orgels zijn dan ook meer geschikt voor het 

spelen van 19e-eeuwse romantische werken dan voor de uitvoering van oudere 

barokmuziek. In zijn bedrijf werkten ruim 20 mensen. Hij noemde zich als een der eerste 

orgelbouwers ook orgelfabrikant, wat wijst op een geleidelijk toenemende mechanisatie en 

gebruikmaking van toeleveranciers. Hieronder  foto’s  van de door hem gebouwde orgels in 

de OLV-basiliek van Utrecht en Maria van Jessekerk te Delft.    

    

 

 

 

 

 

 

 

orgel vóór de restauratie 

orgel ná de restauratie 

Utrecht Delft 



Nieuwe serie 2016 

Aan de nieuwe serie wordt hard gewerkt. Een greep:  

Het eerste concert is op dinsdag 22 maart 2016 in de HK aan de Haven 

te Waalwijk m.m.v. organist Ruud Huijbregts .  

 

 

Op 19 april zingt het Zaltbommels Kamerkoor  in Sprang een 

programma met werken uit de gehele Engelse koorliteratuur. 

 

 

 

In de Hervormde Kerk van Waspik concerteert op 21 juni het 

Bosch Blazers Ensemble  met aan het orgel  

Willem Hörmann. 

  

 

 

 

Het concert van 6 september in de St. Jan is het laatste van de serie. U leest er t.z.t. meer 

over óf kijk op www.orgelkringwaalwijk.nl  

 

 

Fijne Kerstdagen  

en  

Gelukkig Nieuwjaar
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