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Orgelkunst
Nieuwsbrief

Doe mee!
Onze eerste uitgebreide 
digitale nieuwsbrief werd 
door talrijke orgelminnaars 
enthousiast onthaald. Vele 
orgelliefhebbers schreven 
zich in op deze bundeling 
van orgelactualia uit 
Vlaanderen en daarbuiten.   
Een nieuwsbrief wordt nog 
lezenswaardiger als alle 
actoren uit de orgelwereld 
zich aangesproken voelen 
om hun activiteiten (gratis)
langs deze weg een grotere 
bekendheid te geven. 
Wij hernemen dan ook 
graag onze oproep 
aan alle organisten 
en  organisatoren om 
ons informatie over 
hun orgelevenementen   
te melden via: 
mail@orgelkunst.be
Orgelconcerten in België  
kunnen zoals steeds via 
een eenvoudig online-
formulier worden gemeld 
via onze website 
https://www.orgelkunst.be  

Onze volgende 
nieuwsbrief
verschijnt in 

november  

Het septembernummer 2022 rolt weldra van de drukpers

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

Het  komende nummer van 
Orgelkunst valt over enkele 

weken op de mat. De extra gevulde 
herfsteditie biedt u zoals gebrui-
kelijk enkele variaties aan op het 
bekende orgelthema. De eerste 
variatie is gewijd aan het resul-
taat van jaren vorserswerk door 
orgelhistoricus Patrick Roose over 
de orgelbouwersfamilie Delhaye dat 
Gilbert Huybens verder aanvulde en 

redigeerde tot een belangrijk artikel 
over een Vlaams orgelbouwersge-
slacht waarover eerder nog niet 
veel werd gepubliceerd.
Het orgel dat Georg Stahlhuth in 
1887 voor de Sint-Martinusbasiliek 
te Halle realiseerde (zie frontpagina 
tijdschrift), was erg vooruitstrevend 
voor zijn tijd omdat hij deels opteer-
de voor een elektrische tractuur. 
Het werd recent gerestaureerd door 

Schumacher Orgelbau en wordt 
op 23 september a.s. ingespeeld. 
door Stijn Hanssens. Luk Bastiaens 
brengt een historisch overzicht 
en een relaas van de restauratie. 
Bart Wuilmus vult aan met enkele 
impressies. De Duitse orgelmaker 
Georg Stahlhuth (1830-1913) is 
onze contreien minder bekend. Op 
19-jarige leeftijd vertrekt hij naar 
België om er bij François-Bernard 
Loret in de leer te gaan. Al snel 
stapt hij over naar het bedrijf van 
de Duitse orgelbouwer Joseph 
Merklin die in Brussel resideerde 
en waar hij zou blijven tot in 1853, 
het jaar waarin hij zijn eigen atelier 
in Hildesheim (D) opstart. 
In onze vorige nieuwsbrief brachten 
we reeds het De Rijckere-orgel 
van Beek (NL) onder de aandacht. 
Orgeladviseur Rogér van Dijk 
beschrijft het  éénklaviersinstru-
ment van deze Kortrijkse orgelma-
ker. 
Verder stelt Kamiel Dockx zijn 
eerste realisaties als student 
instrumentenbouw aan het conser-
vatorium te Gent graag aan u voor.
Ook in dit nummer zijn de vaste 
rubrieken present zoals nieuwe 
uitgaven, actualia (w.o. enkele 
foto’s van de demontage van het 
Cavaillé-Coll-orgel (1880) in het Ko-
ninklijk Conservatorium te Brussel), 
een concertagenda en het overzicht 
van enkele orgeltijdschriften. 
Een nummer om alvast naar uit te 
kijken!  
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Het orgelbouwgeslacht Delhaye – proeve van een oeuvrecatalogus 

Eind oktober 2021 bezorgde de orgeldeskundige Patrick Roose zijn documentatie 
over het orgelbouwersgeslacht Delhaye aan Gilbert Huybens. Zijn gegevens, 
aangevuld met de licentiaatsverhandeling over de familie Delhaye (KU Leuven, 
1989) van orgelbouwer Gert Wuyts en de publicaties van B. De Keyzer, J.-P.Felix, 
Gh.Potvlieghe, E.Van Autenboer, G.Spiessens en andere orgelhistorici, vormen 
de basis van deze publicatie. Dankzij hun doorgedreven onderzoek in archieven 
hebben we nu een betere kijk op de samenstelling van de Delhaye-familie en, 
niet in het minst, op de realisaties van zeven leden. Twee van hen werkten vanuit 
Gent (Louis I en Jacques Joseph), de vijf anderen (Louis II, Dieudonné Joseph, 
Jean Joseph, Jean Corneille en Pierre Paul) vanuit Antwerpen. In een periode van 
155 jaar (1696-1861) waren ze, zowel in Vlaanderen als in Nederland, bijzonder 
actief. Hun namen treffen we aan in de rekeningen van meer dan honderd 
kerken. Naast de levering van nieuwe instrumenten, meestal eenmanualig 
en met een tiental spelen, werd geregeld op hen een beroep gedaan voor 
herstel- en onderhoudsbeurten. In deze bijdrage gaat alle aandacht naar hun 
werkzaamheden in Vlaanderen. 
Van elke orgelbouwer geven we een chronologische werkenlijst met opgave van 
de locatie en bronvermelding. Van veertien orgels, die in de lijsten met een rode 
asterisk zijn gemerkt, bestaan de oorspronkelijke orgelcontracten. Vier ervan, die 
nog niet gepubliceerd waren, zijn in de rubriek Bouwstenen opgenomen. Op basis 
van die contracten hebben we de door Louis I, Louis II, Jacques Joseph en Jean 
Joseph gehanteerde orgeldisposities in een vergelijkingstabel ondergebracht. Puurs, Sint-Pieterskerk, Louis I Delhaye-orgel (1723). Foto Wim Arents

The Delhaye family of organ-builders 
– a preliminary inventory

At the end of October 2021 the organ consultant Patrick Roose 
gave his documentation about the Delhaye family of organ-builders 
to Gilbert Huybens. These documents form the basis of this latest 
publication, in addition to organ-builder Gert Wuyts’ thesis over the 
Delhaye family (KU Leuven, 1989) and publications by B.De Keyzer, 
J.-P.Felix, Gh.Potvlieghe, E.Van Autenboer, G.Spiessens and other 
organ historians. Thanks to their dedicated research into church, 
town and state archives we now have a better understanding of the 
various members of the Delhaye family, and especially the work of 
seven specific members. Two were centered in Ghent (Louis I and 
Jacques Joseph), whereas the others were based in Antwerp (Louis 
II, Dieudonné Joseph, Jean Joseph, Jean Corneille and Pierre Paul). 
In a period of 155 years (1696-1861) they were especially active 
in Flanders and in the Netherlands. They delivered not only new 
instruments, mostly with one manual and around ten stops, but also 
were regularly commissioned for repairs and maintenance. Their 
names are to be found in the records of over one hundred churches. 
In this article the emphasis is on their work in Flanders. 
For each organ-builder there is a chronological worklist with details 
of location and acknowledgment of sources.  The original contracts 
for fourteen instruments are still extant. They are marked in the 
worklists with red asterisks. Four have never as yet been published 
and appear in the section Bouwstenen. Based on these contracts, the 
specifications of organs by Louis I, Louis II, Jacques Joseph and Jean 
Joseph appear in a comparison chart. [Translation: Patrick Collon]

La dynastie des facteurs d’orgues Delhaye 
– une tentative vers un inventaire d’œuvres

Fin octobre 2021, l’organologue Patrick Roose a confié l’intégralité de 
ses archives personnelles concernant la dynastie des facteurs d’orgues 
Delhaye à Gilbert Huybens. Ces données, complétées par le mémoire 
sur la famille Delhaye (KU Leuven, 1989) du facteur d’orgues Gert 
Wuyts et par les publications d’ autres historiens de l’orgue, constituent 
le point de départ pour cet article. Leurs recherches minutieuses 
et poussées au sein des archives paroissiales, municipales et des 
archives de l’État, nous amènent à mieux saisir la généalogie de la 
famille Delhaye et surtout les réalisations de chacun des sept membres 
facteurs d’orgues de cette branche. Deux parmi eux opérèrent depuis 
Gand (Louis I et Jacques Joseph), les cinq autres (Louis II, Dieudonné 
Joseph, Jean Joseph, Jean Corneille et Pierre Paul) depuis Anvers. 
L’espace de 155 ans (1696-1861), ils déployèrent une activité intense, 
aussi bien en Flandre qu’aux Pays-Bas. Leurs noms figurent dans les 
comptes de plus d’une centaine d’églises. A part la construction de 
nouveaux instruments, se composant généralement d’un seul clavier 
et d’une dizaine de jeux, l’on faisait régulièrement appel aux Delhaye 
dans le cadre de travaux de réparation et d’entretien. Dans la présente 
contribution, il s’agira essentiellement de toutes leurs activités en 
Flandre. 
Chaque facteur d’orgues sera traité avec l’aperçu chronologique de ses 
œuvres mentionnant la localisation et les références bibliographiques. 
L’on dispose toujours des contrats d’origine de quatorze instruments, 
marqués dans les listes d’un astérisque rouge. Quatre parmi eux, 
n’ayant pas encore été publiés, ont été repris sous la catégorie 
Bouwstenen. Sur la base de ces contrats, les compositions d’orgues 
réalisées par Louis I, Louis II, Jacques Joseph et Jean Joseph ont été 
rangées dans un tableau comparatif. [Traduction: Joël Hooybergs]

samenvatting hoofdartikel 
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11 september – 
Open Monumentendag 
Thema ‘duurzaamheid’
De Stuurgroep Van Peteghem-
orgel van de Onze-Lieve-
Vrouw-Sint-Pieterskerk te Gent 
organiseert op monumentendag 
om 15u00 een voordracht door 
Patrick De Baets over ‘duurzame 
aspecten van kerkorgels in 
historisch perspectief’. 
Aansluitend brengt Leon Bierens 
om 17u00 een orgelconcert met 
een bloemlezing van variaties 
op gregoriaanse gezangen. 
Duurzaamheid gaat zeker op voor 
deze religieuze muziek. Ze hebben 
eeuwen getrotseerd en blijven 
inspireren tot op vandaag. 
* Info: 
www.stuurgroepvanpeteghemorgel.be 

Antwerpen, orgel Sint-Norbertuskerk.
Foto: RR

18-24 september –   
Bachfestival Antwerpen
Na een succesvolle eerste editie 
organiseert BACH in de STAD voor 
de tweede maal het Bachfestival 
in Antwerpen. Met muziek van J.S. 
Bach als uitgangspunt zorgt het 
muziekfestival voor verbindingen 
tussen oude en nieuwe muziek en 
tussen verschillende kunstdisci-
plines en erfgoed in de stad.
Het Bachfestival trakteert de mu-
ziekliefhebbers dit jaar opnieuw 
op een selectie uit het oeuvre 
van Johann Sebastian Bach, zijn 
voorgangers, tijdgenoten en vol-
gers. In combinatie met andere 
disciplines, lezingen en een kinde-
raanbod biedt het festival voor elk 
wat wils. 
Het barokorgel in de 
Sint-Norbertuskerk, door Reil ge-
bouwd in 2018, en het Dillens-
Delhaye orgel uit 1720 in de Sint-
Carolus Borromeuskerk krijgen 
opnieuw een belangrijke rol. Zij zul-
len dit jaar onder meer bespeeld 
worden door Manuel Tomadin en 
Jean-Baptiste Robin die tevens 
een masterclass zal begeleiden 
voor studenten van conservatoria 
uit binnen- en buitenland.
Het programma bestaat verder 
uit een concert met The Antwerp 
Baroque Orchestra onder leiding 
van Emmanuel Van Kerckhoven, 
een lezing over orgelbouw en een 
initiatie barokke dans voor kin-
deren in het Museum Vleeshuis. 
Op vrijdag is er BL!NDMAN 
plays BACH in de Sint-Carolus 
Borromeuskerk en het slotconcert 
wordt gebracht door het Luthers 
Bach Ensemble uit Groningen.
* Info: www.bachindestad.be

22 september –  
Masterclass met  
Jean-Baptiste Robin
Op donderdag 22 september 
a.s. vindt van 10u30 tot 12u30 
en van 14u00 tot 16u00 een 
masterclass plaats in de Sint-
Norbertuskerk, Dageraadplaats 
te Antwerpen. Docent is Jean-
Baptiste Robin, organist van de 
Chapelle Royale van het kasteel 
te Versailles en docent orgel en 
compositie aan het Conservatoire 
in dezelfde stad. Studenten van 
een muziekhogeschool of van het 
deeltijds kunstonderwijs uit de 
specialisatiegraad kunnen zich 
inschrijven als actieve deelnemer. 
Het repertoire behelst orgelwer-
ken uit de Franse klassieke peri-
ode en van J.S. Bach.
Deze activiteit vindt plaats in het 
kader van het festival BACH in de 
STAD.
Toehoorders zijn eveneens  
welkom.  
Actieve deelnemer: 25€
Toehoorders: 10 €
* Inschrijving: https://bac-
hindestad.be/evenementen/
bach-bruisend-jong-2022/
* Info: info@bachindestad.be

Antwerpen, Sint-Carolus Borromeuskerk, 
Dillens-Delhaye-orgel. Foto: Luk Bastiaens

Gent, september –  
Orgelfestival César Franck
Ter gelegenheid van de herdenking 
van het 200ste geboortejaar van 
César Franck (1822-1890) vindt 
op de donderdagen in september 
in de Sint-Stefanuskerk te 
Gent telkens om 20u00 een 
orgelconcert plaats in het 
kader van het Internationaal 
Orgelfestival César Franck. 
1/9: Lidia Książkiewicz 
8/9: Jean-Baptiste Monnot 
15/9: Olivier Penin
22/9: Jan Hage
29/9: Ignace Michiels.
* Info: www.deprincipaal.be

César Franck aan het Cavaillé-Coll-orgel van 
Sainte-Clotilde in Parijs.  Schilderij door Jeanne 
Rongier uit 1885. Privé-verzameling.

30 augustus  - 10 september    
Vlaams/Nederlands 
Orgelfestival
Het Vlaams/Nederlands 
Orgelfestival is een culturele 
uitwisseling van de Vlaamse en 
Nederlandse orgelkunst. Dit naar 
aanleiding van de 30ste serie 
orgelconcerten in de Oosterkerk 
te Zeist (NL).
Orgelconcerten worden 
gegeven door zowel Vlaamse 
als Nederlandse organis-
ten: Ben van Oosten, Ignace 
Michiels, Willem H. Boog, Johan 
Hermans, Luc Ponet en Wybe 
Kooijmans. Voor de lezingen 
verlenen Hans Fidom, Fris Zwart 
en Luc Ponet hun medewerking. 
Masterclasses worden gegeven 
door Ignace Michiels (Vlaamse 
romantische orgelkunst), Ben 
van Oosten (Franse romantische 
orgelkunst) en Willem H. Boog 
(Hollandse orgelkunst & Hendrik 
Andriessen).
* Info: https://www.orgelfestival.org

http://www.stuurgroepvanpeteghemorgel.be
http://www.bachindestad.be 
https://bachindestad.be/evenementen/bach-bruisend-jong-2022/
https://bachindestad.be/evenementen/bach-bruisend-jong-2022/
https://bachindestad.be/evenementen/bach-bruisend-jong-2022/
http://info@bachindestad.be
http://www.deprincipaal.be
https://www.orgelfestival.org
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1 oktober  – Helmond (NL),     
Workshop voor 
amateur-organisten
In Helmond wordt dit jaar feest 
gevierd want het Robustelly-orgel 
in de Sint-Lambertuskerk is jarig. 
Het instrument werd 250 jaar 
geleden gebouwd voor de abdij 
van Averbode door Guillaume 
Robustelly. Vijftig jaar later, in 
1822 kwam het orgel naar de 
Sint-Lambertuskerk in Helmond 
(NL). 
De Robustelly Society Helmond 
geeft amateur-organisten de 
gelegenheid om deel te nemen 
aan een workshop. Er is plaats 
voor telkens acht deelnemers. 
De aanmelding gaat op basis van 
volgorde van inschrijving.

* datum: zaterdag 1 oktober 
2022  - 10u30 tot 15u30 
* docent: Bart Wuilmus
* repertoire:  A. van den 
Kerckhoven, M. van den Gheyn, 
J. La Fosse, J. Boutmy, L. 
Chaumont, F. Couperin, L.-N. 
Clérambault, J.-A. Guilain. J.-F. 
Dandrieu, J.-N. Lemmens en C.F. 
Van den Bogaert.
* kosten: 45€ inclusief lunch en 
koffie/thee
* inschrijven: https://
www.robustelly-society-
helmond.com/index.php/
workshop-voor-amateur-organisten

24-26 november –
Hamburg (D)  
J.A. Reincken in the focus
De Hochschule für Musik und 
Theater Hamburg (HfMT) pre-
senteert in samenwerking met 
het Institut de Recherche en 
Musicologie - IReMus (Sorbonne 
Université, CNRS, BnF, Ministère 
de la Culture), Parijs, een 
interdisciplinaire conferentie 
‘J.A. Reincken in the focus 
1722-2022’.
24 november 2022 markeert 
de 300ste verjaardag van het 
overlijden van Johann Adam 
Reincken (1643-1722). Reincken 
was organist van de Hauptkirche 
St. Katharinen in Hamburg, een 
centrale figuur in het Collegium 
Musicum, en medeoprichter van 
de Oper am Gänsemarkt. Hij 
wordt algemeen beschouwd als 
een leidende figuur van de Noord-
Duitse orgelschool en een (bron 
van invloed op Johann Sebastian 
Bach die nauwelijks kan worden 
overschat (Emery & Wolff 2001). 
Toch heeft zijn eigen oeuvre tot 
nu toe slechts vluchtige aandacht 
gekregen, meestal in de vorm 
van gespecialiseerde studies. De 
taak van dit symposium, dat zich 
uitstrekt over de sociaal-culturele 
context, de materiële cultuur, de 
muziektheoretische geschriften 
en de composities zelf, is om 
Reinckens werk beter te begrijpen 
en zo zijn plaats in zowel lokale 
als Europese muzikale en culture-
le geschiedenis te herdefiniëren.
* Info: https://www.hfmt-hamburg.
de/start/

20 oktober – Gent 
Lezing 
Van Peteghem-orgels
Op donderdag 20 oktober om 
20u00 geeft Johan Zoutendijk 
een lezing over ‘Onverwachte 
ontdekkingen in en rondom een 
Van Peteghem-orgel’.
Deze voordracht gaat door in de 
Onze-Lieve-Vrouw-Sint-Pieterskerk 
te Gent.
Tijdens een groot onderhoud 
van het Van Peteghem-orgel in 
Vlaardingen werden restanten 
gevonden van een 16de-eeuws 
brevarium. Oorspronkelijk was dit 
orgel gebouwd voor de Gentse 
Baudelookapel (1763). Het volle-
dige verhaal van deze ontdekking 
en wat daaruit voortvloeide wordt 
verteld door Johan Zoutendijk. 
Een muzikale omkadering is voor-
zien. Daarnaast krijgen bezoekers 
de gelegenheid om zelf op zoek 
te gaan naar de verborgen ruimte 
achter het Van Peteghem-orgel. 
Deze verbergt veel meer dan 
enkel een simpele wand. 
* Info: www.stuurgroepvanpeteghe-
morgel.be

1-4 oktober  –  orgelreis 
Ardennen (B & F)  

Jan en Myriam Van Mol 
organiseren van zaterdag 1 
t/m dinsdag 4 oktober a.s. een 
orgelreis naar de Belgische 
en Franse Ardennen. Orgels 
worden bezocht in  Mechelen 
(kerk Hanswijk - Pels Alkmaar/
Lier), Geraardsbergen, (Sint-
Bartholomeus - Anneessens); 
Lessines (rondleiding museum 
Hôpital de la Rose + orgel 
Merklin); Reims (kathedraal + 
basiliek Saint-Remi (Cattiaux); 
Saint-Quentin; Gerpinnes 
(anoniem 18de eeuw; Châtelet 
(Delmotte). Het programma is 
nog deels onder voorbehoud.
Kostprijs: 100 € - te voldoen ter 
plaatse
Reiskosten: worden zoveel 
mogelijk gedeeld
Verblijf: zelf te organiseren. 
Maximaal 25 deelnemers
* Alle verdere info: (ook 
verblijfsmogelijkheden): 
janvanmol@icloud.com

Gent, Onze-Lieve-Vrouw-Sint-Pieterskerk, Pieere 
Van Peteghem-orgel (1847-48). 
Foto: Cultuurcentrum De Bijloke

http://www.stuurgroepvanpeteghemorgel.be
http://www.stuurgroepvanpeteghemorgel.be
mailto:janvanmol@icloud.com
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Christophe Bursens 
neemt afscheid als 
stadsorganist van 
Sint-Niklaas 
Na 28 jaar trouwe dienst, neemt 
Christophe Bursens afscheid als 
stadsorganist van Sint-Niklaas. 
De collega’s Katrien Mannaert en 
Joost D’hont blijven op post.
De drukke werkzaamheden in het  
beheer van zijn bedrijf CLAVIARTE 
(verhuur en reparatie historische 
klavierinstrumenten) maakten 
het niet meer mogelijk om dit te 
combineren met zijn functie als 
stadsorganist. 

Luik, 12.01.2022 - 02.01.2023
Tentoonstelling César Franck 
Ter gelegenheid van de tweehonderdste geboortedag van de in Luik geboren 19de-eeuwse componist 
César Franck, organiseert de stad Luik in samenwerking met het Orchestre Philharmonique Royal de Liège 
een eenjarige tentoonstelling in het museum Grand Curtius. De expositie loopt van 12 januari 2022 tot 2 
januari 2023.
Topstukken op de tentoonstelling zijn o.m. de originele speeltafel van het Cavaillé-Coll-orgel van de Sainte-
Clotildekerk te Parijs dat Franck bespeelde en het originele manuscript van de Variations symphoniques voor 
piano en orkest uit 1886. Daarnaast zijn er ook enkele documenten en historische getuigenissen van de 
jonge César Franck te ontdekken.
* Adres: Grand Curtius (museum), Féronstrée 136, 4000 Liège
* Info: https://www.oprl.be/fr/cesarfranck 

links      rechts

boven: overzicht tentoonstellingsruimte   boven: speeltafel Sainte-Clotilde Parijs

midden: registers rechterzijde speeltafel   midden: pedaal en koppelingen

onder: piano in Art Nouveau: Gustave Serrurier Boy (meubel), Oscar Berchmans (sculpturen), Emile Berchmans (schilderingen), Huis 

Pleyel (piano), Liège-Paris 1912.
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https://www.oprl.be/fr/cesarfranck 
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Stichting De Rijckere-orgel
cd ‘Fugue et Caprice’

De Stichting De Rijckere-orgel 
1776 uit het Nederlandse 
Middelburg heeft als doel het 
monumentale De Rijckere-orgel 
uit Beek aan te kopen en te 
plaatsen in de Sint-Augustinuskerk 
te Middelburg (meer info: zie 
nieuwsbrief #1). De stichting 
stelde op woensdag 13 juli jl. in de 
Oostkerk haar cd voor met Léon 
Berben op het instrument in Beek. 

Léon Berben speelde het 
presentatieconcert waar nadien 
de cd te koop werd aangeboden. 
Een eerste exemplaar werd 
overhandigd aan Johan Zoutendijk, 
directeur van Verschueren 
Orgelbouw bv.
* Info en bestellen:  
https://www.derijckereorgel.nl 

 

Links: Johan Zoutendijk; rechts Gerard Boot

Foto: Luk Bastiaens

Bachs Orgelbüchlein aangevuld met 118 nieuwe werken
Mammoth-project biedt een opmerkelijk overzicht 
van compositiestijlen uit onze eigen tijd

Oorspronkelijk had J.S. Bach als doel om in zijn Orgelbüchlein 164 
korte koraalvoorspelen te componeren, met een compendium van 
koraalmelodieën voor het hele kerkelijke jaar. Het Orgelbüchlein 
werd uiteindelijk onvoltooid gelaten met slechts 46 voltooide 
koraalbewerkingen en verder alleen de titels voor de overige koralen. 
Niemand weet precies waarom Bach slechts een kwart van zijn 
beoogde 164 koraalvoorspelen voltooide.
De overige 118 zijn nu geschreven door hedendaagse componisten 
met elk hun eigen stijl w.o. John Rutter, Judith Bingham, Stephen 
Hough, Sally Beamish, Louis Andriessen, Daniel Kidane, Roxanna 
Panufnik, Nico Muhly en ook onze landgenoot Benoît Mernier. Allemaal 
hebben zij de uitdaging van het project aangegaan: Hoe zou Bach 
vandaag  een korte koraalprelude in Orgelbüchlein-stijl kunnen 
schrijven?
De première vindt plaats in het weekend van 23-25 september, 
verspreid over negen concerten gepresenteerd door omroep Zeb 
Soanes en elk met een mix van de nieuwe en originele Bachwerken. 
Alle optredens zijn gratis bij te wonen en vinden plaats in locaties in 
Londen, waaronder Westminster Abbey, St George’s Hanover Square, 
de Chapel Royal van St James Palace en St Brides Fleet Street.
‘Het resultaat is een verbazingwekkend voltooid werk, een eclectisch 
maar samenhangend geheel waarin veel van de hedendaagse 
compositiescholen zijn vertegenwoordigd - minimalisme, spiritualiteit, 
nieuwe complexiteit, modernisme, serialisme en jazz, samen met 
een scala aan stijlen uit perioden sinds de dood van Bach’, aldus 
samensteller William Whitehead.
* Voor meer details over het weekend: rco.org.uk/events/bachandfriends 
* Info: Orgelbüchlein Project: orgelbuechlein.co.uk

Autograaf van de titelbladzijde van J.S. Bachs Orgelbüchlein.

Tijdschrift
L’orgue francophone
juli 2022

Het tijdschrift L’orgue francophone 
heeft in zijn recente uitgave (juli 
–  nr. 65) aandacht besteed aan 
de orgels en de orgelbouw in 
Vlaanderen langs de beide zijden 
van de Frans-Belgische grens. 
Bijdragen werden geschreven door 
Jean-Paul Pirard (Un peu d’histoire 
et de géographie); Pierre Hardouin 
(Les trois pénétrations de l’orgue 
« à la flamande » en France du 
nord (1553-1620)); Patrick Roose 
(Aperçu historique concis sur 
les interactions dans la facture 
d’orgues en Flandre, de part et 
d’autre de l’actuelle frontière 
franco-belge). 
Verder zijn gegevens opgenomen 
van de orgels die tijdens de 
vijfdaagse orgelreis werden 
bezocht.
* Info: http://www.ffao.com

http://rco.org.uk/events/bachandfriends  
http://orgelbuechlein.co.uk 
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Agenda orgelconcerten

september
donderdag 1 18:00 Brussel begijnhofkerk St.-Jan Baptist Rieko Higasa
 20:00 Gent Sint-Stefanuskerk Lidia Książkiewicz
zaterdag 3 15:00 Hasselt Sint-Quintinuskathedraal Francesca Ajossa
 16:00 Tongeren O.-L.-V.-basiliek Miguel Bernal Ripoli
 19:00 Tielt Sint-Pieterskerk Tom Hoornaert
zondag 4 16:00 Kontich Kerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Emmanuel Pelaprat
 16:30 Kortrijk Sint-Maartenskerk Stephan van de Wijgert
donderdag 8 20:00 Lier Sint-Gummaruskerk Pieter De Vos
 20:00 Gent Sint-Stefanuskerk Jean-Baptiste Monnot
 20:00 Hemiksem Sint-Niklaaskerk Jan Van Mol
vrijdag 9 20:00 Onze-Lieve-Vrouw-Waver kerk Onze-Lieve-Vrouw-Waver Peter Van de Velde
 20:30 Beveren (Melsele) kapel van Gaverland Laura-Silva Mendes
zaterdag 10 16:00 Tongeren O.-L.-V.-basiliek Luc Ponet
zondag 11 15:00 Bornem Onze-Lieve-Vrouw-en-Leodegariuskerk Sandra Van der Gucht
 16:30 Kortrijk Sint-Maartenskerk Kristiaan Van Ingelgem
donderdag 15 20:00 Lier Sint-Gummaruskerk Luc Ponet
 20:00 Gent Sint-Stefanuskerk Olivier Penin
zaterdag 17  20:15 Hamont-Achel Monulphus- en Gondulfuskerk Peter Thomas
zondag 18 15:00 Herentals Sint-Waldetrudiskerk Ignace Michiels
 15:00 Antwerpen Sint-Norbertuskerk Emmanuel Van Kerckhoven
 16:30 Kortrijk Sint-Maartenskerk Arjan Veen
 19:00 Destelbergen kerk O.L.V. ter Sneeuw Frank Heye
maandag 19 20:15 Antwerpen Sint-Carolus Borromeuskerk Manuel Tomadin
woensdag 21 20:15 Antwerpen Sint-Norbertuskerk Jean-Baptiste Robin
donderdag 22 20:00 Lier Sint-Gummaruskerk Emmanuel Van Kerckhoven
 20:00 Gent Sint-Stefanuskerk Jan Hage
vrijdag 23 20:30 Beveren (Melsele) Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk Bart Verheyen
 20:30 Halle Sint-Martinusbasiliek Stijn Hanssens [inspeling]
zondag 25 15:00 Maarkedal, Maarke gemeentelijk cultuurcentrum Marka Frank Heye
 16:00 Antwerpen (Hoboken) OLV Geboortekerk Bart Verheyen
 16:00 Kortrijk Sint-Maartenskerk Dirk Blockeel
 16:00 Zonhoven Sint-Quintinuskerk Bart Wuilmus
 17:00 Antwerpen Sint-Anna-ten-Drieënkerk Koen Maris
donderdag 29 20:00 Gent Sint-Stefanuskerk Ignace Michiels
vrijdag 30  20:00 Brugge Sint-Salvatorskathedraal Ignace Michiels

oktober
zaterdag 1  15:00 Hasselt Sint-Quintinuskathedraal Willem Harold Boog
woensdag 5 14:00 Antwerpen Protestantse kerk De Brabantse Olijfberg Willem Ceuleers & Rose-France Broux
vrijdag 7 20:00 Brugge Sint-Salvatorskathedraal Ignace Michiels
 20:30 Beveren (Melsele) Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk Dieter Van Handenhoven
zondag 9 15:00 Onze-Lieve-Vrouw-Waver kerk Onze-Lieve-Vrouw-Waver Koen Van Damme & Pierre Ramakers
 16:00 Broechem kerk Etienne Walhain
 17:30 Brugge Sint-Salvatorskathedraal Ignace Michiels
 19:00 Destelbergen kerk O.L.V. ter Sneeuw Rousseau Florence
zondag 16 15:00 Laken Sint-Lambertuskerk Willem Ceuleers & Rose-France Broux
 15:00 Bornem Onze-Lieve-Vrouw-en-Leodegariuskerk Ben Van Nespen
 15:30 Adegem Sint-Adrianuskerk Ignace Michiels
vrijdag 21 20:30 Beveren (Melsele) Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk Peter Van de Velde
zondag 30 14:30 Neerpelt Sint-Niklaaskerk Peter Westerbrink
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november
zaterdag 5  15:00 Hasselt Sint-Quintinuskathedraal Ignace Michiels
zondag 6 16:00 Antwerpen (Hoboken) OLV Geboortekerk Ben Van Nespen
zaterdag 12 20:00 Roeselare Sint-Michielskerk Eric Hallein
zondag 13 15:00 Brasschaat Sint-Antoniuskerk Kris Wittevrongel
zondag 27 14:30 Neerpelt Sint-Niklaaskerk Tannie van Loon
zondag 27 20:00 Tongeren O.L.V.-basiliek Luc Ponet

Wenst u in de toekomst de door u georganiseerde concerten in deze nieuwsbrief en in het 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

Belangrijke toekomstige orgelactiviteiten

Maandag 5 tot vrijdag 9 september 2022
Dudelange – 1e internationale academie voor improvisatie
Docenten: Paul Kayser, Wolfgang Seifen, 
Baptiste-Florian Marle-Ouvrard
 * Info: https://www.orgue-dudelange.lu

Woensdag 5  tot zaterdag 16 oktober 2022
27e Festival Toulouse les Orgues
* Info:: https://toulouse-les-orgues.org

Woensdag 12 tot zaterdag 23 oktober 2022
Göteborg International Organ Academy
* Info: https://www.organacademy.se

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

Decembernummer 2022
themanummer César Franck (1822-1890)

met bijdragen van Joël-Marie Fauquet, Michel Jurinne, 
Nathan Laube, Carolyn Shuster-Fournier, Rollin Smith, 

Joris Lejeune, Joris Verdin en Bart Verheyen.

* extra dik nummer (ca. 100 blz.)

met
2cd-box –  orgelwerken van César Franck 

vertolkt door Cindy Castillo, Joris Verdin en Bart Verheyen op 
het Cavaillé-Coll-orgel van de Notre-Dame te Épernay en het 

Merklin-orgel van de Temple Neuf in Straatsburg.

Om naar uit te kijken!


