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Onze 46ste jaargang kondigt 
zich al aan! De jaarplanning 
voor 2023 is klaar en 
opnieuw hebben we  een 
reeks belangrijke auteurs 
kunnen aantrekken die in ons 
tijdschrift een forum krijgen.
Een uitgebreide 
informatiefolder waarin u een 
greep uit de te verwachten 
artikels kan lezen, zal bij het 
decembernummer worden 
gevoegd. De folder zal vanaf 
1 december ook online ter 
beschikking zijn op  
https://www.orgelkunst.be

Orgelkunst ontsnapt 
evenmin aan de stijgende 
levensduurte: de lonen 
en prijzen voor papier 
en verzendkosten 
nopen ons ertoe om de 
abonnementsprijs te 
verhogen met € 5. 
We hopen niettemin dat 
u ook in 2023 Orgelkunst 
blijft lezen en ons steunt 
met een abonnement. 
Verdere info vindt u in 
de komende infofolder 
en op de website.

En nu nog even wachten 
tot het decembernummer 
op de mat ligt!

Onze volgende 
nieuwsbrief
verschijnt in 

februari  

Decembernummer 2022: hommage aan César Franck (1822-1890)

Inschrijven / Uitschrijven op deze nieuwsbrief: mail@orgelkunst.be

Op zaterdag 10 december a.s. 
zal het precies tweehonderd 

jaar geleden zijn dat César Auguste 
Jean Guillaume Hubert Franck 
geboren werd te Luik. Hij groeide 
op tot een belangrijke componist, 
pianist, organist, dirigent en 
muziekpedagoog. Het grootste 
deel van zijn leven bracht hij door 
in Parijs waar hij in 1837 werd 

genaturaliseerd tot Fransman. 
Hij werd o.m. leraar orgel aan het 
Conservatoire National de Paris en 
organist van de Sainte-Clotildekerk. 
Francks bijdrage tot de ontwikkeling 
van de Franse 19de-eeuwse 
orgelliteratuur kan moeilijk overschat 
worden. Zijn orgelcomposities 
zijn revolutionair te noemen en 
vertonen eenzelfde hunkering 

naar vernieuwing als bij zijn Duitse 
tijdnoten  Franz Liszt en diens 

leerling Julius Reubke. 
Orgelkunst wijdt 

terecht een  volledig 
nummer aan zowat 
de belangrijkste 
orgelcomponis t 
die de Franse 

orgelwereld in de 
19de eeuw heeft 

gekend. Als pedagoog 
leidde hij een hele generatie 
organisten op en legde hij 
het accent tijdens zijn lessen 
vooral op de improvisatiekunst. 
Als expert en bekend vertolker van 
muziek uit de 19de eeuw, zowel op 
orgel als harmonium, stelde Joris 
Verdin dit nummer samen. Hij kon 
hiervoor beroep doen op landelijke 
en internationaal gerenommeerde 
specialisten die elk een belangrijke 
en uitgebreide bijdrage hebben 
geleverd die samen de omvang 
van een Orgelkunst-nummer 
ruimschoots overschrijden. Het 
themanummer krijgt dus nog een 
vervolg in de komende jaargang! 
In het decembernummer mag u 
artikels verwachten van Joris Verdin, 
Carolyn Shuster Fournier, Michel 
Jurine en Joël-Marie Fauquet.  
De uitgave van een 2cd-box met 
Francks douze pièces, vertolkt 
door Cindy Castillo, Joris Verdin 
en Bart Verheyen als bijlage bij 
dit decembernummer geeft een 
bijzondere glans aan dit Franck-jaar.     
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‘Mon cher ami, 

M. César-Auguste Franck qui a le tort :
1.- de s’appeler César-Auguste
2.- de faire très sérieusement de la belle musique 
…
Ce qui importe maintenant pour ce jeune homme c’est de se faire 
jour et place.
…
Mais il ne suffit pas de vouloir quelque chose. Il faut encore et 
surtout se faire valoir. 
…Lui aura probablement plus de peine que d’autres, car ainsi que 
je vous l’ai dit, il a le tort de s’appeler César-Auguste, et ne me 
paraît guère d’ailleurs posséder ce bien-heureux entre-gens  qui 
fait qu’on se fourre partout.
…’

Franz Liszt, in 1845, in een aanbeveling om Francks oratorium Ruth in de zaal van het conservatorium 

te laten uitvoeren. Geciteerd door Joël-Marie Fauquet, César Franck, 1999, p 184.

Dit nummer van Orgelkunst is een hedendaags antwoord op de 
brief van Liszt. Wij, organisten, spelen allemaal zijn Six Pièces, 

Trois Pièces en de Trois Chorals. En we kennen ook zijn Symphonie, 
Panis angelicus en zijn vioolsonate, en pianomuziek. Een twintigtal 
composities kunnen we gemakkelijk opnoemen. Maar uit de 
werkenlijst, in 1999 opgesteld door Joël-Marie Fauquet omdat César 
Franck niet erg zorgvuldig was met het geven van opusnummers, staan 
tweehonderdvijftig nummers. 

Een nummer kan een Choral of een lied zijn, maar ook een 
avondvullende opera, een oratorium of een mis. Uren muziek, 

honderden pagina’s. De honderdtwintig minuten muziek van de ‘twaalf 
stukken’ lijken bijna marginaal in het geheel van zijn oeuvre. Maar dat 
zijn ze niet. Ze nemen een heel speciale plaats in. Ze zijn uitgegeven 
en meermaals herdrukt tijdens het leven van Franck en nog altijd, dit 
in tegenstelling tot vele andere composities. Na de werken van Johann 
Sebastian Bach zijn de twaalf stukken wellicht de meest succesrijke 
orgeluitgave ooit. En sinds IMSLP heeft iedereen toegang tot de 
originele uitgaven. 

Wie de inspanning doet om de andere, soms heel lange, werken 
van Franck te leren kennen, zal tot de vaststelling komen dat 

deze twaalf stukken een kernachtige samenvatting, of een bruisende 
bron zijn van zijn muzikale fantasie, creativiteit en structureel genie. Er 
wordt graag gesproken over het ‘cyclische’ in de werken van Franck. 
Dat is heel terecht, maar het ‘cyclisch principe’ geldt in werkelijkheid 
voor het geheel van zijn oeuvre. Er zijn voortdurend inhoudelijke, 
thematische en structurele banden tussen alle composities van 
Franck. Daarom zijn de grote orgelwerken fundamenteel voor de 
componist Franck en daarom hebben we ze nog eens opgenomen. En 
daarom in dit nummer de bijdragen met minder voor de hand liggende 
aspecten van het wonderkind uit Luik dat de Franse muziek uit de 
19de eeuw definitief een nieuwe wending gaf. 
 [Joris Verdin]

Franz Liszt in 1840.  

Schilderij door Henri Lehman in het Carnavalet museum te Parijs

César Franck. Foto: Pierre Petit. Collectie Jean Ferrard  
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Inhoud decembernummer 2023

Joris Verdin –  
De 6 Pièces d’Orgue van César Franck Ainé:  
onhandig of revolutionair?
César Franck schreef zijn Six Pièces d’Orgue in de periode 
1859-1864 en droeg ze op aan zijn goede vrienden en collega’s.  
Dit essay stelt dat Francks Six Pièces in de ontwikkeling van de 
19de-eeuwse orgelmuziek in Frankrijk een werkelijke ommezwaai 
hebben teweeggebracht die te vergelijken is met gelijklopende 
evoluties in Duitsland met de Fantasie und Fuge über den Choral 
‘Ad nos, ad salutarem undam’ uit 1850 van Franz Liszt en Der 
94ste Psalm van diens leerling Julius Reubke uit 1857. 

Carolyn Shuster Fournier –  
César Francks orgelklas in het Parijse conservatorium
Zijn gepassioneerde zoektocht naar artistieke schoonheid 
César Franck (1822-1890) gaf van 1872 tot 1890 gedurende 
18 jaar orgelles aan het Conservatoire de Paris. Zijn voorganger 
tussen 1819 en 1872 was François Benoist (1794-1878), en 
zijn opvolger van 1890 tot 1896 Charles-Marie Widor (1844-
1937). Hoe kon Franck aan deze officiële instelling benoemd 
worden? Wie waren zijn leerlingen? Van welke pedagogische 
principes ging hij uit? Waarin verschilde zijn aanpak van die van 
zijn opvolger? Wat heeft hij ons nagelaten als pedagoog?

Michel Jurine –  
Over het hoofdorgel van de basiliek Sainte-Clotilde
Een keerpunt in het oeuvre van Aristide Cavaillé-Coll
‘Het orgel van Sainte-Clotilde kon in de vooroorlogse tijd zonder 
problemen een ‘chef-d’œuvre’ of meesterwerk worden genoemd 
... Het zal menigeen verbazen dat het orgel van Sainte-Clotilde, 
naar het voorbeeld van dat van de COUPERINS, op zijn beurt niet 
beschermd werd zoals het meest waardevolle voorbeeld uit het 
werk van CAVAILLE-COLL dat had moeten zijn. We denken vaak 
met plezier terug aan die mooie jeux de fonds, dat mysterievolle 
Récit, volledig verholen in zijn zwelkas, die heerlijke clarinette, die 
vurige tongwerken, dat onstuimige en karaktervolle Grand chœur.’  
Citaat uit: Norbert Dufourcq, ‘Les tendances de la facture d’orgues française contemporaine’. Numéro 

spécial du Bulletin Trimestriel des Amis de l’Orgue, 1937, nr. 30 en 31, p. 112.

Joël-Marie Fauquet – 
César Franck en de instrumentale vernieuwing
Over het Stein-orgel
César Franck betoonde al heel vroeg belangstelling voor 
instrumentale vernieuwing en het lijkt erop alsof men zich daar 
nooit ten volle bewust van is geweest. Bijgevolg werden weinig 
vragen gesteld bij het ontstaan van de dubbelzinnigheid bij 
klankkleuren die in de muziek van de componist voorkomt: in het 
orgel hoort Franck een orkest, hij studeert orgel op piano, maakt 
van een piano een orgel – Prélude, aria et final – of sterker nog, 
hij geeft aan de eerste maten van zijn Quatuor à cordes het 
klankeffect van een plein-jeu op een harmonium. Voor Franck 
is klankkleur een heterogene samenstelling die van belang is bij 
de uitwerking van de vorm maar die evengoed bijdraagt tot de 
organische eenheid van het werk.

cd 20/21 Orgelwerken van César Franck

Voor de derde maal brengt Orgelkunst een dubbele cd-box uit. 
Naast het integrale orgelwerk van Gabriël Verschraegen (2012) 
en Chris Dubois (2014) realiseren we ditmaal een productie 
met de twaalf grote orgelwerken van César Franck.
De vertolkers Joris Verdin, Cindy Castillo en Bart Verheyen 
zochten hiervoor twee geschikte instrumenten uit in Frankrijk: 
een Cavaillé-Coll-orgel  in Epernay en een Merklin-orgel in 
Strasbourg.
In het decembernummer licht Joris Verdin zowel de instrument-
keuze als de uitgangspunten voor deze opname toe.
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1 oktober  – website 
DtBoB.org 
uitgebreid en vernieuwd 

De website ‘Databases van 
Belgische Orgels’, afgekort DtBob
kreeg per 1 oktober een nieuwe 
vormgeving. De site werd 
bovendien uitgebreid met twee 
nieuwe bestanden: 
- Belgische orgels op postkaarten
- repertoire van eerstdrukken van 
orgelwerken in de periode 1517 
tot 1685.
Andere databases zijn het Loret-
archief en de programma’s van 
de inspelingsconcerten.
Daarnaast worden de indexen 
gepubliceerd van de tijdschriften 
L’Organiste, De Schalmei 
(eveneens integraal in pdf te 
consulteren), De Praestant en 
Orgelkunst.  Op de website kunt 
u ook de inhoudsoverzichten 
terugvinden van verschillende 
orgeltijdschriften en een 
orgelconcertenagenda.  
www.dtbob.org

Vincent Dubois
orgeldocent Saarbrücken

De Franse organist Vincent 
Dubois (°1980) heeft zijn 
ambt als directeur van het 
Conservatoire en de Académie 
Supérieure de Musique in 
Strasbourg neergelegd om 
zich opnieuw toe te leggen 
op het geven van orgel- en 
improvisatieonderricht in het 
hoger muziekonderwijs. Hij is 
als orgeldocent aangesteld 
aan de Musikhochschule van 
Saarbrücken (D). Vincent Dubois 
is sinds 2016 ook één van de 
organisten van de Notre-Dame 
de Paris.

Denis Roosen organist van 
de Sint-Martinuskerk te 
Tessenderlo

Per 1 september jl. is Denis 
Roosen aangesteld als organist 
van de Sint-Martinuskerk in  
Tessenderlo waar hij het  
Penceler- (1727)/Smet- (1839)/
Thomas-orgel uit 2012 bespeelt 
(II/P/28). Hij volgt Koen Wellens 
op die sedert 2012 in functie 
was en het orgel destijds ook 
inspeelde.
 

Hera Wyckers 
aangesteld als organiste 
in de Sint-Jozefkerk te 
Sint-Niklaas

Hera Wyckers is op 1 oktober jl. 
Christophe Bursens opgevolgd 
als organiste van de Sint-
Jozefkerk Tereken in Sint-Niklaas. 
Zij was voordien tien jaar als 
organiste verbonden aan de Sint-
Martinuskerk te Beveren.
In Tereken heeft Hera de 
beschikking over een orgel van 
Jean-Pierre Draps (II/P/26). 
Voortaan zal Hera met Katrien 
Mannaert en Joost D’hont als 
stadsorganisten instaan voor 
de bespelingen van de orgels in 
Sint-Niklaas.

Tessenderlo, Sint-Martinuskerk, Penceler-/Smet-/Thomas-orgel (2012). Foto: Luk Bastiaens

 Foto: holahageland.net

 Foto: bachconcerts.be

 Foto: lesoleil.com



5

19 november – 
Organ Meister
 
Sander Goossens presenteert in 
samenwerking met Het Orgel in 
Vlaanderen v.z.w. een gloednieuw 
systeem voor registersturing van 
eigen bodem: Organ Meister.  
Het is een volledig herdachte 
benadering op het concept van 
Setzer-systemen, gebouwd op 
vooruitstrevende technologie 
met onontgonnen mogelijkheden 
voor organist, orgelbouwer en 
kerkfabriek.
Er wordt dieper ingegaan op het 
concept, de innovatieve gebrui-
kerservaring voor de organist, 
de eenvoud in installatie voor de 
orgelbouwer en de lage instap-
drempel voor de kerkfabriek of 
orgeleigenaar. Tijdens een demo-
concert wordt de beleving voor 
de organist tijdens het maken en 
spelen van registraties live gepro-
jecteerd op groot scherm. Er is de 
mogelijkheid om het systeem zelf 
uit te proberen.

Adres
Kapel Zavelborre, 
Frans Verbeekstraat 158 B
3090 Overijse

Programma
10.15u: Welkom
10.30u: Presentatie over het 
concept, de vergelijking met be-
staande systemen en toelichting 
van de nieuwe mogelijkheden
11.00u: Praktijkvoorbeelden in 
de vorm van een democoncert, 
gebracht door organisten met 
uitleg bij de nieuwe manier van 
werken
11.45u: Vraag & antwoord
12.00u: Napraten met een aperi-
tief & hapjes en mogelijkheid om 
het systeem zelf uit te proberen.

Deze activiteit is gratis.

Nieuw Joris Potvlieghe-orgel voor Wondelgem

Op vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober jl. werd in de 
Sint-Catharinakerk te Wondelgem een nieuw Joris Potvlieghe-orgel  
ingespeeld door Wim Winters, orgeladviseur. Dit instrument is  
geïnspireerd op en gereconstrueerd naar het Heinrich Andreas 
Contius-orgel dat in 1763 werd gebouwd te Riga met twee klavieren 
en zelfstandig pedaal. Het orgel telt 27 registers.

Dispositie
Hoofdwerk  C-d3 Bovenwerk C-d3

Principal 8 Principal 4
Bourdon 16 Gedackt 8
Rohrflöte 8 Quintadöne 8
Gemshorn 4 Rohrflöte 4
Quinte 3 Octave 2
Octave 4  Nassat 2 2/3
Octave 2 Spitzflöte 1
Waldflöte 2 Mixtur  IV 
Mixtur V Vox humana 8
Cimbel III
Trompete 8

Pedaal C-d1

Principal 8
Subbas 16
Octave 4
Quinta 3
Mixtur V
Posaune 16
Posaune 8

Stemming            Neidhardt Dorf 1724
Toonhoogte  a1 = 464 Hz

Van Eynde-orgel weerklinkt
opnieuw in de Brugse 
kathedraal

Op zaterdag 29 oktober jl. werd 
in het kader van het Klara-festival 
‘Iedereen klassiek’ te Brugge 
voor de eerste maal het door 
Schumacher Orgelbau gerestau-
reerde en gereconstrueerde Van 
Eynde-orgel publiek ten gehore  
gebracht door Ignace Michiels. 
Het instrument werd in 1719 
gebouwd en fungeerde oorspron-
kelijk als koordoksaalorgel. Het 
instrument staat nu opgesteld aan 
de rechterkant van de koorom-
gang op een modern doksaal. De 
oorspronkelijke dispositie werd 
hersteld en uitgebreid met vier 
onhafhankelijke pedaal- 
registers. Jef Braekmans trad op 
als orgeladviseur.

Wondelgem, Sint-Catharinakerk, Joris Potvlieghe-orgel 2022. 

Brugge, kathedraal, Van Eynde-/Schumacher- 

orgel (1719/2022). Foto: Facebook (bewerkt)



6

Recente uitgaven
Bart Jacobs, Recommended by Bach  ❘  Peter Van de Velde, Belgian symphonic organ ❘ Clemens Morgenthaler, Flor Peeters: Leben und Werk

videoclips
https://youtu.be/2phVOe_2vic            

Restauratie van het hoofdorgel 
in de kathedraal te Luxemburg voltooid

In 1937/38 bouwde de Manufacture d’orgues luxembourgeoise 
G. Haupt het grootste orgel dat ooit in Luxemburg werd ver-
vaardigd. Haupt herbruikte het meeste pijpwerk van het vorige 
orgel uit 1841 dat door Breidenfeld uit Trier werd vervaardigd. 
Het instrument werd nadien nog uitgebreid en getransformeerd 
door Dalstein & Haerpfer uit Boulay (1881) en Stahlhuth uit Aix-
la-Chapelle in 1928. 
In 2008 besliste het kathedrale kerkbestuur om een groep 
raadgevende organisten de opdracht te verlenen om een volle-
dige restauratie van het monumentale orgel voor te bereiden. 
Deze restauratie werd toevertrouwd aan Rieger Orgelbau uit 
Oostenrijk. 
Het inspelingsconcert gaat door op zaterdag 26 november a.s. 
en wordt gegeven door Olivier Latry. Op het programma staan 
werken van Bach, Liszt, Franck, Vierne, Guillou en Dupré.

https://youtu.be/Brfo09CpdVE

Uitgave
https://www.schott-music.com/en/flor-pee-
ters-1903-1986-noc450293.html

Luxemburg, Onze-Lieve-Vrouwkathedraal, Haupt/Rieger-orgel (1938/2022). Foto: Rieger Orgelbau
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Agenda orgelconcerten

december
zaterdag 3 14:00 Zonhoven Sint-Quintinuskerk leerlingen academies Herentals,  
    Noord-Limburg en Turnhout
 15:00 Hasselt Sint-Quintinuskathedraal Johan Hermans
zondag 4 16:00 Gent Sint-Stefanuskerk Koen Maris
zaterdag 10 20:00 Gent Sint-Stefanuskerk Paul De Maeyer
maandag 26 20:00 Brugge H.-Bloedbasiliek Eric Hallein
zaterdag 31 16:00 Tongeren O.-L.-V.-basiliek Luc Ponet

Wenst u in de toekomst de door u georganiseerde concerten in deze nieuwsbrief en in ons tijdschrift op te nemen?
Voer de nodige gegevens online in via: https://www.orgelkunst.be/kalender/activiteit-indienen

Alle mededelingen over orgelevenementen in Vlaanderen en daarbuiten zijn welkom, bij voorkeur in een Word-document via 
mail@orgelkunst.be

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van 
Orgelkunst vzw, 
Deken Michielsstraat 71 te 1500 Halle.
Verantwoordelijke uitgever: stijn.hanssens@orgelkunst.be

De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld 
voor mogelijke foutieve inhoud die door derden is aangeleverd
of elders gepubliceerd.

Administratie en redactie:
Overhemstraat 28 A — 3320 Hoegaarden
mail@orgelkunst.be


