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Inleiding
Welkom lezer! Wat aan de late kant, maar niet minder gemeend wensen wij u een héél
voorspoedig 2018 toe. De Orgelkring hoopt u ook dit jaar weer te mogen verwelkomen bij
haar uitvoeringen in het kader van de nieuwe concertserie, waarvan u op de laatste
bladzijde een overzicht aantreft.
Door een jaarlijkse donatie van € 30 wordt u Vriend van de Orgelkring en hebt u bij elk
concert gratis toegang. Niet-vrienden betalen € 10 per concert en scholieren € 5.
Onze website is in een nieuw jasje gestoken. Voor informatie en reacties kunt u ook daar terecht.
www.orgelkringwaalwijk.nl
Graag attenderen wij u op de “Vrienden van Sint Jan de Doper” www.vriendensintjanwaalwijk.nl, die
maandelijks (behalve in juni-juli-augustus) op zondag een concert organiseren in de Sint Jan de Doper.
Organisten
Willem Mesdag
Begin januari overleed op 87-jarige leeftijd organist, docent en beiaardier
Willem Mesdag. Hij werd geboren in Uithuizermeden en studeerde orgel,
piano en koordirectie. Ook volgde hij een beiaardopleiding. Hij werkte als
orgeldocent aan het conservatorium te Enschede, waar hij tevens organist
van de Grote Kerk was. Later (1987-1997) was hij organist van de Oude Blasiuskerk te Delden. Mesdag
schreef bovendien gezangen voor de eredienst.
Michel Chapuis
Vorig jaar november stierf de bekende Franse Organist Michel Chapuis. In
1930 werd Chapuis geboren in het Franse Dole. Vanaf 1947 studeerde hij
aan de École César Franck in Parijs. Later studeerde hij bij Marcel Dupré.
Hij was als organist verbonden aan verschillende Parijse kerken. Ook was
hij een jaar of vijftien organist van het kasteel van Versailles. Hij was orgelleraar aan het conservatorium
van Straatsburg en Parijs. Chapuis was een internationaal vermaard organist, die veel cd-opnames
maakte en ook actief was in de Franse oude muziekbeweging.

Nieuw barokorgel in het Orgelpark te Amsterdam
In het Orgelpark (voorheen Parkkerk, gelegen
aan het Vondelpark) wordt op 21 maart a.s. het
nieuwe Barokorgel in gebruik genomen. Als
voorbeeld diende het orgel dat Zacharias
Hildebrandt (1688-1757) bouwde voor de St.
Wenzelskirche in Naumburg (Saksen Anhalt).
J.S. Bach keurde dit instrument eigenhandig in
1746. Opvallend aan dit nieuwe barokorgel is
dat het op mechanische wijze functioneert, maar ook de mogelijkheid bezit om de klank per
pijp digitaal te veranderen in een andere toonkleur. Het orgel is op twee plaatsen te
bespelen: boven is het twee-klaviers orgel op normale wijze te bespelen, beneden kan het
via een digitale speeltafel. Het orgel telt 33 registers, verdeelt over twee manualen en een
zelfstandig pedaal. Er is zowel een manuaal- als een pedaalkoppel.
Verschillende orgelbouwers waren betrokken bij de bouw van het orgel:
-

Elbertse Orgelmakers (Soest)
Orgelkast, windvoorziening, windladen, mechaniek, houten pijpwerk, digitale
speeltafel.

-

Hermann Eule GmbH, Bautzen (Duitsland)
Metalen pijpwerk

-

Munetaka Yokota (Tokio)
Intonatie

-

Sinua GmbH (Düsseldorf)
Digitale technologie

Schimmel in orgel(s)
In Duitsland lijdt 33% van de ca. 13.000 orgels aan schimmelvorming. Het
is nog onduidelijk hoe hiermee precies moet worden omgegaan. Of
Nederlandse orgels soortgelijke problemen kennen moet nog worden
onderzocht. Jaap Jan Steensma heeft samen met het tijdschrift Het Orgel
een enquête opgesteld die op deze vraag een antwoord moet geven. De
enquête kan nog tot 1 april worden ingevuld op
www.enqueteviainternet.nl/schimmelvorming_nederlandse_orgels

Verschueren Orgelbouw
Aan Verschueren Orgelbouw uit Heythuysen (L), sinds 2010 in eigendom van
een stichting met dezelfde naam, is voor de komende 25 jaar opnieuw het
predicaat hofleverancier toegekend. Dit predicaat werd ook al in 1991
toegekend aan de orgelbouwer. www.verschuerenorgelbouw.nl

Duitse orgelcultuur
De Duitse orgelbouw en orgelmuziek zijn in december 2017 door de UNESCO op de lijst van
immaterieel werelderfgoed geplaatst.
http://www.orgelnieuws.nl/duitse-orgelbouw-en-orgelmuziek-op-unesco-lijst-immaterieelerfgoed/

Orgels in Noord-Brabant
Orgel van de kerk van St. Johannes Onthoofding in Goirle
In 1856 kwam in Goirle een Loret-orgel tot stand. Loret was
een Belgische orgelbouwer, die in Noord-Brabant
verscheidene orgels heeft gebouwd. Met name in
Udenhout, Waspik, Berkel en Tilburg (Heuvelse Kerk). Deze
orgels vertonen grote overeenkomsten qua vormgeving. Het
orgel van 1856 werd in 1899 herplaatst in de nieuwe kerk. In
1928 bouwde Verschueren een nieuw orgel in de oude kas
met gebruikmaking van enig oud pijpwerk. Het orgel had
twee manualen en een pedaal met in totaal 13 registers. In 1963 werd het orgel door
Verschueren gerestaureerd en aanzienlijk uitgebreid, waarna het twee manualen en een
zelfstandig pedaal omvatte met respectievelijk 10, 11 en 9 registers. In 1986 kreeg het orgel
een flinke opknapbeurt met enkele veranderingen in de registers.
Bron: Nationaal Instituut voor de Orgelkunst.

Concertserie 2018 Stichting Orgelkring Waalwijk
Alle concerten worden gegeven op een dinsdagavond en beginnen om 20.15 uur.
Voor Vrienden van de Orgelkring is de toegang vrij. Voor niet-vrienden is de toegangsprijs €
10, voor scholieren € 5.
Bij een aantal concerten zal na afloop koffie/thee worden geschonken.

20 maart, Kerk aan de Haven
Organist: Willem Hörmann
Koor: Klein Gemengd Koor H. Hartkerk Vught o.l.v. Leo Smeets

10 april, Hervormde Kerk te Waspik
Organist: Toon Yzerman
Gitarist: Frank Lamm

15 mei, Kerk aan de Haven
Concert door bestuursleden van de Waalwijkse orgelkring
Organisten: Rob Dommisse en Ben Smeets
Pianisten: Gijs de Bonth en Wim de Waal

12 juni, Hervormde Kerk Besoyen (witte kerkje)
Organist: Bas Koster
Accordeon ensemble: Virtuosa

10 juli, Hervormde Kerk Sprang-Capelle
Organist/cellist: Matthijs Louwye
Organist: Koen Maris

11 september, Sint Jan de Doper
Organist: Iskander Zalialdinov
Zaltbommels Kamerkoor o.l.v. Jan Opschoor

Meer informatie vindt u op onze geheel vernieuwde website:

www.orgelkringwaalwijk.nl

