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Nieuwsbrief

2023
Over enkele weken valt het 
eerste nummer van onze 
46ste jaargang op de mat! 
Vele trouwe abonnees hebben 
hun contributie voor 2023 
reeds voldaan, waarvoor 
onze welgemeende dank!
Mocht u alsnog uw 
abonnement niet hebben 
vernieuwd, dan zouden we 
het waarderen, mocht u dit 
per omgaande willen doen. 
Zoals eerder aangekondigd 
hebben we de 
abonnementsgelden door de 
stijgende kosten aangepast:

België: € 40
Europa: € 53
Buiten Europa: € 60

Lezers die ons extra 
willen steunen, kunnen 
een steunabonnement 
nemen vanaf € 75.

Het bedrag kan u 
overschrijven op ons 
bankrekeningnummer
BE09 4366 2049 9157 
t.n.v. Orgelkunst.
Verdere gegevens kan u 
terugvinden op onze website 
https://www.orgelkunst.be

Uw prompte betaling vermijdt 
nodeloze administratie. 
Dank hiervoor!

Onze volgende 
nieuwsbrief
verschijnt in 

mei  

maartnummer: een nieuwe lente!

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

Orgelkunst serveert u in het 
komende maartnummer 
twee uitgebreide artikels. 

Blikvanger is het nieuwe Joris 
Potvlieghe/Flentrop-orgel uit de 
Sint-Michielskerk te Leuven dat een 
reconstructie is van een instrument 
dat Heinrich Andreas Contius (1708 
- ca. 1792) bouwde voor de Heilige 
Drievuldigheidskerk in Liepāja 

(Letland). Het instrument (II/P) telt 
38 registers. 
Heinrich Andreas Contius is 
afkomstig uit Midden-Duitsland 
en zijn instrumenten werden o.m. 
door Johann Sebastian Bach 
gewaardeerd.  Hij wordt door kenners 
beschouwd als de belangrijkste 
18de-eeuwse orgelmaker uit het 
Balticum.  

Joris Lejeune brengt ons vervolgens 
een interessante bijdrage over 
hoe historische opnames van 
componisten en hun tijdgenoten 
(uitvoerders, leerlingen) een 
impact kunnen hebben op onze 
hedendaagse uitvoeringen. 
Het is opmerkelijk dat er tot voor 
enkele decennia in wetenschappelijk 
werk hierover nauwelijks iets terug 
te vinden is. Vandaag zijn vele 
historische opnames via digitale 
media te beluisteren. 
In zijn artikel beschrijft en bespreekt 
Joris Lejeune de muziek van César 
Franck in historische opnames. 
Een database van deze opnames 
vervolledigt het artikel en is voor 
de abonnees beschikbaar op 
onze website via de bij het artikel 
gevoegde QR-code.
Met enkele recensies van nieuwe uit-
gaven,  de orgelconcertenkalender, 
een greep uit de orgelactualia en 
een uitgebreid inhoudsoverzicht van 
internationale orgeltijdschriten be-
sluiten we dit 180ste nummer.     

https://www.orgelkunst.be
mailto:mail@orgelkunst.be
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Orgeltagung Antwerpen 2023

De Gesellschaft der Orgelfreunde 
organiseert haar jaarlijkse orgel-
dagen dit jaar in Antwerpen.
Naast orgelbezoeken in de sinjo-
renstad worden ook orgels voor-
gesteld in Vosselaar, Turnhout, 
Herentals, Brussel en Bergen-op-
Zoom (NL).
Er worden ook een aantal sympo-
sia en workshops georganiseerd.
Het volledige programma kan u 
hier downloaden:
https://www.orgelkunst.be/
berichten
 

Antoine Tronquo vervoegt het 
organistenteam van de 
Sint-Pieterskerk te Leuven

Per 1 oktober 2022 is 
Antoine Tronquo lid van 
het organistenteam van de 
Sint-Pieterskerk te Leuven. 
Antoine studeerde o.m. orgel en 
klavecimbel aan LUCA, campus 
Lemmens te Leuven en behaalde 
het hoger diploma in de klas van 
Anne Froidebise te Luik.
In de Sint-Pieterskerk bespeelt hij 
het gerenoveerde Delmotte-orgel.

Sint-Jozefskerk in Aalst 
bedreigd

De toekomst van de neogotische 
Sint-Jozefkerk te Aalst staat ter 
discussie. In de scenario’s die 
de stad naar voren schuift, is er 
ook sprake van een gedeeltelijke 
(enkel de toren blijft staan) of 
zelfs een volledige afbraak. De 
stad is van plan bij de Minister 
bevoegd voor Onroerend Erfgoed 
een verzoek in te dienen om de 
huidige bescherming van de kerk 
op te heffen.
De Sint-Jozefkerk herbergt een 
belangrijk Vereecken-orgel uit 
1900 dat door de overheid apart 
werd beschermd en in het verle-
den reeds werd gerestaureerd. 
Het instument (II/P) telt 31 re-
gisters. De neogotische orgelkas 
is van de hand van kunstenaar 
Remi Rooms.
Orgelkunst publiceerde in 2010 
een belangrijke bijdage over 
de  orgelmakers Vereecken uit 
Gijzegem en gaf in datzelfde jaar 
een cd uit met Vereecken-orgels 
in Sinaai, Overmere en Aalst. 
https://www.orgelkunst.be/
bestellen/2010-04

Nico Declerck  
organist te Vorselaar

Sedert januari 2023 is Nico 
Declerck organist van de Sint-
Pieterskerk te Vorselaar. Het 
Merklin-Schütze-orgel uit 1852 is 
één van zijn oudste instrumenten 
(II/P/21). Het werd in 1982-
1987 gerestaureerd door 
Patrick Collon. Recent werden 
werkzaamheden uitgevoerd door 
Verschueren Orgelbouw (NL) 
(info: zie Orgelkunst nr. 177).
Nico studeerde aan het Koninklijk 
Conservatorium te Antwerpen.

Kempische klavierdag 2023 in Neerpelt

Na zeven geslaagde edities in Turnhout, Herentals en Hoogstraten 
vindt de tweejaarlijkse Kempische Klavierdag voor het eerst in 
Neerpelt plaats. Op zaterdag 18 maart 2023 zullen leerlingen uit de 
Kunstacademies van Noord-Limburg, Herentals en Turnhout het orgel 
en het klavecimbel in de kijker zetten. 
De twee orgels in de Sint-Niklaaskerk van Neerpelt zullen uitgebreid 
bespeeld worden gedurende de ganse namiddag. Om 15u zal het 
blokfluitconsort deze dag een extra dimensie geven met werk van J.S. 
Bach.
Tijdens het avondconcert om 19u brengen het strijkorkest en het 
kamerorkest Ponticello o.m. een orgelconcerto van G.F. Händel en een 
deel uit een concerto voor twee klavecimbels van J.S. Bach. 

13u-15u  toonmomenten | orgel & klavecimbel
15u  blokfluitconsort en klavecimbel
15u30-17u toonmomenten | orgel & klavecimbel
19u slotconcert | strijkorkest & kamerorkest    
 Ponticello met orgel & klavecimbel

Sint-Niklaaskerk, Kerkstraat Neerpelt 
Toonmomenten 13u - 17u: gratis en doorlopend toegang
Slotconcert om 19u: gratis en reserveren vanaf 31 januari via 
‘kalender’ op www.kanl.be
Info: b.wuilmus@kanl.be

voor slotconcert
graag reserveren

vanaf 31 januari
via kalender op
w w w . k a n l . b e

toegang gratis

zaterdag
18 maart 
2023

Sint-Niklaaskerk Neerpelt 
13u00-17u00  toonmomenten 
   orgel, klavecimbel, blokfluitconsort
19u00 slotconcert 
  strijkorkest & kamerorkest Ponticello 
  met orgel & klavecimbel

een samenwerking van de academies van 
Noord-Limburg, Herentals en Turnhout

Kempische
Klavierdag

Aalst, Sint-Jozefskerk, Vereecken-orgel (1900). 

Foto: Luk Bastiaens

https://www.orgelkunst.be/berichten
https://www.orgelkunst.be/berichten
https://www.orgelkunst.be/bestellen/2010-04
https://www.orgelkunst.be/bestellen/2010-04
http://www.kanl.be
mailto:b.wuilmus@kanl.be


3

Verjaardagen in 2023

Orgelcomponisten
William Byrd (1540-1623): 400 jaar
Anton Heiller (1923-1979): 100 jaar
Joseph Jongen (1873-1953): 150 jaar 
Jacques-Nicolas Lemmens (1823-1881): 200 jaar 
György Ligeti (1923-2006): 100 jaar
Max Reger (1873-1916): 150 jaar

Orgelbouwers
Euginio Casparini (1623-1706): 400 jaar
Johann Andreas Goll (1751-1823): 200 jaar overleden

Rechts: Jacques-Nicolas Lemmens. 

Foto: Luk Bastiaens

Links onder : 

Max Reger en Joseph Jongen.

Improviser avec
Jehan Alain

De Franse organist Franck 
Vaudray, o.m. organist van het 
Cavaillé-Coll-orgel (1880) in 
de kerk van Saint-François-de-
Sales te Lyon en opleidingshoofd 
van de klavierafdeling aan het 
Conservatoire supérieur aldaar, 
heeft een reeks Improviseren met  
Jehan Alain gemaakt, die terug 
te vinden is op YouTube: https://
youtu.be/fv9LD1tK9po

Nieuwe uitgaven van Haendel en Widor

Luc Dupuis, eredocent analyse en schriftuur aan het Conservatoire 
royal te Brussel heeft een nieuwe uitgave verzorgd van de 
orgelconcerti van G.F. Haëndel en de orgelsymfonieën  
van Charles-Marie Widor. 
Met deze publicaties wil Luc Dupuis bij de onduidelijkheden uit 
eerdere uitgaven een antwoord bieden via een uitgebreid voorwoord 
(F, E) en redactionele suggesties in de partituur.  
Denken we hierbij aan het ontbreken van aanwijzingen over 
koppelingen of klavierwisselingen ...
De uitgaven, in liggend formaat, zijn ingebonden met een spiraal of in 
pdf te verkrijgen via www.lucdupuis.org    

https://youtu.be/fv9LD1tK9po
https://youtu.be/fv9LD1tK9po
http://www.lucdupuis.org
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Het gerenoveerde Klais-orgel van de 
Sint-Salvatorskathedraal te Brugge

In de kathedraal te Brugge is het vernieuwde Klais-orgel uit 1935 
zo goed als klaar. Orgelkunst brengt hierover in één van de volgende 
nummers verslag uit. Het instrument bezit 56 registers verdeeld over 
drie klavieren en pedaal. Jef Braekmans trad op als orgeldeskundige. 
De firma Klais uit Bonn realiseerde de renovatie.
De dispositie kan u alvast terugvinden via deze link:
https://www.orgelkunst.be/restauraties-nieuwe-orgels 

Orgels in Vlaanderen: 
werken in voorbereiding/uitvoering

Joris Potvlieghe (Galmaarden)
* Privé, Joris Potvlieghe-orgel (II/P/19)

Lapon Orgelbouw (Diksmuide)
* Vlassenbroek, Sint-Gertrudiskerk, J.E. Smets  (I/10)
* Veurne, Sint-Niklaaskerk, Fr. Loncke (II/P/28)
orgeldeskundige: Jef Braekmans

Orgelmakerij Pels & van Leeuwen (Rosmalen - NL)
* Meise, Boskapel in Imde, J. Dekens? P. Goltfuss? (I/8)
* Wilsele, Sint-Martinuskerk, J.E. Smets  (I/10)
* Sint-Agatha-Rode (Huldenberg), St.-Agathakerk, J. Smets (I/12)
* Zele, kouterkapel, J. Bremser (I/6): herstellingswerken
orgeldeskundige: Jef Braekmans

Schumacher Orgelbau (Eupen)
* Antwerpen, Sint-Jacobskerk, Anneessens-orgel (III/P/57)
* Antwerpen, Sint-Jacobskerk, Forceville/Smet/De Volder (II/P/27):  
 gedemonteerd maar nog niet in restauratie
orgeldeskundige: Koos Van de Linde
* Brugge, O.-L.-V.-kerk, Cacheux/Hooghuys (III/P/35)
orgeldeskundige: Jef Braekmans
* Boorsem, Sint-Joriskerk, Le Picard (II/P/21)
ontwerp: bureau Spectrum
* Heers, Sint-Martinuskerk, Clerinx (II/P): nog niet in uitvoering
* Bellingen (Pepingen), O.-L.-V.-kerk, De Volder (I/10) 
orgeldeskundige: Jef Braekmans

Pieter Vanhaecke orgelbouwer
* Elewijt, St.-Hubertuskerk, 18de-eeuws orgel, groot onderhoud
* Woluwe, St.-Lambertuskerk, Collon-orgel in Spaanse stijl: groot 
onderhoud

Verschueren Orgelbouw B.V. (Ittervoort - NL)
* Schurhoven (Sint-Truiden), St.-Jacobskerk, Chr. Ancion (I/aP/10)
ontwerpbureau Spectrum i.s.m. Pieter Vanhaecke
* Borgloon, H. Odolfuskerk, Clerinx (II/P/19)
orgeldeskundige Pieter Vanhaecke - architectenbureau Erik Martens
* Korbeek-Lo, H.-Kruiskerk, Smets (I/aP/12)
ontwerpbureau Spectrum i.s.m. Pieter Vanhaecke
* Bornem, abdij, Vereecken-orgel (II/P/22): onderhoud & bespeelbaar 
maken Grand-Orgue
orgeldeskundige Pieter Vanhaecke
 * Belsele (Sint-Niklaas), H.H. Andreas- en Ghislenuskerk,  
    Van Peteghem/Loncke (II/21): groot onderhoud

Brugge, kathedraal, Klais-orgel (1935/2022). Foto: Klais Orgelbau (bewerkt)

https://www.orgelkunst.be/restauraties-nieuwe-orgels
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Agenda orgelconcerten

februari
zaterdag 4  15:00 Hasselt Sint-Quintinuskathedraal Rob Nederlof
zondag 5  16:00 Gent Sint-Stefanuskerk Eugeniusz Wawrzyniak
   16:00 Luik Salle Philharmonique Thomas Trotter
vrijdag 17  20:00 Luik Salle Philharmonique Iveta Apkalna
zaterdag 18  17:00 Gent Sint-Niklaaskerk Lieve Van de Rostyne

maart
zaterdag 4  15:00 Hasselt Sint-Quintinuskathedraal Silvius von Kessel
zondag 5  16:00 Kontich O.L.V.-kerk Denis Roosen
zaterdag 11 20:00 Roeselare Sint-Michielskerk Eric Hallein
zaterdag 18  17:00 Gent Sint-Niklaaskerk Richard Brasier
zaterdag 25  20:00 Grimbergen Abdijkerk Sint-Servatius Paul De Maeyer
woensdag 29 20:00 Brussel kathedraal Stephen Tharp

april
zondag 2  16:00 Kontich O.L.V.-kerk Ad van de Wege
dinsdag 11 20:00 Brussel O.L.V.-ter-Zavelkerk Bernard Foccroulle
zaterdag 15  17:00 Gent Sint-Niklaaskerk Ben Van Nespen
   20:00 Gijzegem Sint-Martinuskerk Peter Thomas
zaterdag 22 20:00 Sint-Martens-Bodegem Sint-Martinuskerk Peter Thomas
zondag 30 16:00 Bastogne Eglise Saint-Pierre Thierry Escaich
 

10-12 juli 2023 
Mons, collegiale Sint-Waldetrudiskerk: 3de internationale orgelstage – interpretatie en improvisatie 
met Karol Mossakowski. Uiterste datum inschrijving: 15 juni 2023 
Info: https://www.waudru.be/project/sido-une/

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
Hoofdredactie en vormgeving: luk.bastiaens@orgelkunst.be

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

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

https://www.waudru.be/project/sido-une/
https://www.orgelkunst.be/kalender/activiteit-indienen
mailto:mail@orgelkunst.be
mailto:stijn.hanssens@orgelkunst.be
mailto:luk.bastiaens@orgelkunst.be
mailto:mail@orgelkunst.be

