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Wij begonnen het nieuwe vergaderseizoen met de 

jaarvergadering op zaterdag 19 januari2013 in de kapel 

van het nieuwe Jeroen Bosch ziekenhuis te s’Hertogenbosch. 

Als gastheer fungeerde Jacques van den Dool. Buiten de kapel 

was er een mogelijkheid om bij elkaar te zitten in het 

restaurant. 

Na de gebruikelijke punten was er overleg voor activiteiten 

voor het komend seizoen. Op voorstel van Ben Mensink gaan 

wij naar het Dalstein & Haerpfer orgel in Budel . Ook is er  

later in het jaar een excursie naar  Vaals en Maastricht (een 

voorstel van Henk). 

Tijdens de vergadering legde Ben Mensink, onze oud-secrtaris 

een dossier op tafel over het orgel in de voormalige 

Sacramentskerk te Tilburg. In deze kerk bouwde de firma 

Verschueren in 1938 een orgel met elektrische sleepladen. Bij 

onderzoek door Ben bleek dit orgel historische delen te 

bevatten van de orgelmaker Ruetter? Al tien jaar is Ben bezig 

hier aandacht voor te vragen. Tot op heden zonder succes en 

door verwaarlozing en desinteresse dreigt het instrument nu 

ten onder te gaan. Ook werd aandacht gevraagd voor de vele 

kerksluitingen die in Brabant op stapel staan. 

Na al deze slechte berichten konden wij toch iets positiefs 

beleven n.l. het kennismaken met een nieuw orgel. Door een 

schenking was het mogelijk om in de kapel van het ziekenhuis 

een nieuw orgel te laten bouwen. De firma Pels en van 

Leeuwen bouwde een instrument met hoofdwerk en zwelwerk 

met een zeer origineel front. Peter van Rumpt van de firma 

Pels en van Leeuwen  vertelde iets over de totstandkoming 

van het instrument. Rochus van Rumpt had zojuist de laatste 

hand gelegd aan de kromhoorn, die bij de oplevering van het 

orgel nog niet geplaatst was. Daarna speelde Jacques een kort 



programma met werken van Sweelinck, Boyvin en Vierne en 

eigen werk. De overdadige akoestiek van de kapel stelt wel 

eisen aan de speelstijl van de organist. 

Aanwezig waren een vijftiental leden en een enkele bezoekers 

uit andere afdelingen van de vereniging.  

 

Op zaterdag 20 april was er de orgeltocht, die vanuit de BOF 

georganiseerd word. Ook deze keer deed onze afdeling daar 

aan mee. Er werden een vijftal orgels bezocht uit tweede helft 

van de 20 st. eeuw n.l. Nieuwendijk ( Van Vulpen 1960), 

Werkendam (Willem van Leeuwen/ 1953 Pels en van 

Leeuwen 1972) , Sleeuwijk (Bernhard Pels & Zoon 1968 

restauratie Pels en van Leeuwen 2012) , Aalburg ( firma S.F. 

Blank 1990) en Wijk (firma K.B. Blank 1972). Hier kon men 

de ontwikkeling van de orgelbouw gewaar worden in de 

periode van de z.g. neo-barok en dat een restauratie zoals in 

Sleeuwijk een orgel kan verbeteren. Diverse organisten 

verleende hun medewerking aan deze dag. De deelnemers 

kregen na afloop een c.d. met de gespeelde werken van die 

dag. Ook hier waren naast andere bezoekers een tiental leden 

van de KVOK aanwezig. 

 

Op woensdag 22 mei werd het familieconcert gehouden in de 

Protestantse kerk van Boxtel. De firma Pels en van Leeuwen 

plaatse daar in 2012 een bestaand orgel in kerk. Wel werd het 

instrument iets uitgebreid en het uiterlijk verfraaid zodat het 

front harmonieus past in het kerkinterieur. 

De organisten Ko Suurmond en Han van Weeren speelden een 

afwisselend programma met werken uit de barok en de 

romantiek. Er was een redelijke opkomst vooral uit de eigen 

gemeente vanuit de KVOK was de opkomst bescheiden.  

 



Op zaterdag 21 september was de eerste van 3 activiteiten, die 

nog voor 2013 gepland waren. Wij waren in de kerk van Onze 

Lieve Vrouwe Visitatie in Budel. In deze ruim gebouwde kerk 

(voltooid in 1912) plaatste de firma Reil na een grondige 

restauratie het Dalstein & Haerpfer orgel dat in 1912 in de 

Adventkerk in Amsterdam ingewijd werd. Jeroen Follon uit 

het Belgische Hamont was deze middag onze gastheer. Na een 

klein concert met werken van Liszt, Demessieux en 

Mendelssohn mochten de aanwezigen het orgel bespelen. In 

dit orgel komt een klank- wereld naar voren, zoals die werd 

voorgestaan door het Orgelreform in de Elzas. 

Helaas waren er maar heel weinig mensen, die hiervan kennis 

konden nemen.   

 

Op 28 september was er de najaarsexcursie naar Eindhoven, 

georganiseerd door de Brabantse Orgelfederatie, het 

maandblad De Orgelvriend en de afdeling Noord-Brabant van 

de KVOK. Het thema was: Orgels uit de eerste helft van de 

twintigste eeuw. Een uitgebreide aankondiging van deze dag is 

te vinden in het septembernummer van de Orgelvriend. Ook 

hier waren wel enige leden van de afdeling aanwezig. 

 

Op zaterdag 2 november hielden wij onze laatste bijeenkomst. 

Het bestuur had een kleine excursie georganiseerd naar Vaals 

en Maastricht. Wij begonnen in de Kopermolen, het cultureel 

centrum in de voormalige Luthersekerk in Vaals. 

Het Hilgersorgel uit 1762 is recentelijk gerestaureerd door de 

firma Thomas onder advies van Henk Kooiker. Ondanks één 

klavier zijn er toch vele mogelijkheden voor registratie: Een 

prestanten plenum, een tertsregistratie of een grand jeu met 

tongwerken en cornet. Daarna ontving Ben Fey ons in de 

Protestantse kerk en demonstreerde voor ons het 

Teschemacherorgel uit 1793. 



In Maastricht waren wij in de O.L.V.kerk. Dankzij de 

gastvrijheid van Hans Leenders hadden wij ruim de tijd om 

het mooie Séverinorgel te bespelen. Ook hier speelde Henk 

voor ons met werken uit de Franse barok. Leo Zijlema had een 

programma samengesteld met werk van Jan Pieterszoon 

Sweelinck, Abraham van den Kerkhoven en Johann 

Sebastiaan Bach. Helaas was de opkomst vanuit de afdeling 

minimaal. 

 

Dongen, jan 2014         

 



 

 


