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0RGELKUNST 
' 

Ten geleide ... 

Men zou kunnen gewagen van een orgeltijdschriften-cultuur: ten onzent 
ontstond die pas in 1946 toen de Gentse organist Herten De Keyzcr 
"De Schalmei" stichtte totdat het roer werd overgenomen door ''[)c 
Praestant", in 1951, o.l.v. Flor Peeters. Beide bladen hadden wel ge
schiedschrijving gemeen, geschiedschrijving als doel op zichzelf. Dit 
aspect van de orgelcultuur diende te worden gecompleteerd, op de aller
eerste plaats met de bescherming, de revalorisatie en de zin voor weten
schappelijke restauratie van het historische orgelpatrimoniurn in 
correlatie met de bestudering van de aspecten van de orgelbcspelings
kunst. 

Daarom verzocht "De Praestant" m1J m 1973, de mogelijkheid te on
derzoeken om de zin en de toekomst van het tijdschrift tot een nieuwe 
visie en een jong beleid te doen evolueren. 
Het werd aanvankelijk een aftasten naar mogelijk heden, hetgeen leidde 
tot een "Acta 0rganologica Flandriae", met een éénmalige puhlicatie 
!� 1974. Vandaag houden wij het viermaandelijks orgcltijdschrift
0rgelkunst" boven de doopvont, waardoor een dertigjarige Vlaamse

orgeltijdschriften-traditie wordt voortgezet, evenwel niet zonder funda
mentele herbronning, gedreven door het orgelgebeuren van deze tijd.

De oprichting van een orgeltijdschrift met een beleidsvisie, gegroeid van
uit de eigen noden en problemen, en hierbij gesteund door orgclpromi
nenten uit binnen- en buitenland, werd een dwingende noodzaak. 1 let
historische orgel in Vlaanderen is inderdaad nog steeds bedreigd door
een ondoordachte vernieuwingsdrang en door grote verwarring.

Teneinde dit unieke stuk cultuurgoed te beschermen dient ook de Over
heid te worden ingelicht betreffende de stand van zaken, waarvoor een
wetenschappelijk tijdschrift uiteraard onontbeerlijk is.

Willen wij onze orgclcultuur betekenis verlenen, dan dient orgelbouw
als kunstambacht het uitgangspunt te zijn.
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Hrt tij1hchrift heeft tot doel de orgelkunst in de ruimste zin van het 
woord te bevorderen, dit zowel muziekwetenschappelijk als praktisch 
door: 

-het bekendmaken van de historische orgellandschappen met hun bou
WfäS e11 hun rcch tstreckse t�n onrechtstreekse medewerkers. 
-In het bijzonder het bestuderen en bekendmaken van het orgel en zijn
gcschiedeni::; in Vlaanderen.

-het inventariseren van het orgelpatrimonium en het planmatig aanwen
den nm de verkregen gegevens voor de bescherming ervan en voor de
verdere uithouw van deze orgelcultuur.

-het behandden van orgelbouwkundige problemen in verband met de
conservatie, restauratie, reconstructie en specifieke orgeltypes.

-ruimere bekendmaking van orgelliteratuur in haar gebondenheid en
specifieke orgeltypes, door o�a. het aanmoedigen van critische muziek
uitgaven en verantwoorde plaatopnamen.

-hel leggen van contakten met binnenlandse en buitenlandse orgelbou
wers, deskundigen, historici, orgelisten, componisten, architecten en
orgcllic fheb hers.

-het bevorderen van de improvisatiepraktijk en van de hedendaagse
orgclcompositie.

-het ijveren voor een waardevol artistiek en professioneel statuut
voor orgelisten, orgeldeskundigen, orgelbouwers en orgelrestaurateurs.

Hel is onze vaste wil om onze volledige verantwoordelijkheid op te 
nem<>n op het domein van de orgelcultuur in Vlaanderen. 
Wij doen beroep op uw aller medewerking. 

K. D'H00GHE
Voorzitter.
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ORGEL 

Orgel 
verheven donker vuur 

zengend e ruimte 

die door mijn weten trilt 

en mij verpu lvert in mezelf 

je leert me wat ik ben 
als niets van mij nog over schiet 

je maakt me doof opdat ik hor en zou, 
tussen je korrels, 
de wereld die de were ld voedt 

je maakt me leeg opdat ik oev erloo s , 
vloed van je vlo eden, 

de zeeën en de oceanen vul 

nooit eindig je 

en nooit ben je begonnen 

onverzadigd in verzadiging 

ogenblikkelijke 
die tijdloos maakt 

tijdlo ze 

van het volstrekte ogenblik 

sterven zal ik eens 

van jou vervuld 

zonder iets te merken. 

Erik van Ruy sbeck uit "D e Tran sparante Wereld" opgenom~n in 
"De Stral en naar het Licht". 
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Kamiel O'Hooghe 

ORDE IN HET ORGELBELEID 

Inleiding 
In 1964 gelijktijdig met de l ste Int ernational e Orgelweek te Brugge 

formul ee rde ond ergetekende een s terk pleido oi voor de valor isatie van 

de orgelbouw als kun stamba cht , het promoveren van de kwalit eit en 

voor het m ijden van de prijz enconcurr enti e als én ig obj ekti ef. 

Jn l 967 werd te l~ruggc de tw eede In ternationale Orgelweek georga
n isee rd , waa rbij belgische en buit en land se d eskundig en referat en voor
<lroege n betr effend e org elbouw , orgelrestaurati e en -con se rrnti e . 

In 1968 en '69 werd en op initiatief van dhr. Gh. Pot vliegh e de Bra

bantse Org eldag en georganise erd te A ver.bode. Zij kregen eveneens 
ruime weerkl an k en gingen steeds di eper graven in het histori sch on 
derzo ek , het vak man schap en de weten schap. 
Op 9 maart 1970 volgd e de beno em ing van Gh. Potvli egh e als occa
sioneel wetensc happe lijk medewe rk er var1 de i\'linister van i\ ede rlandse 

Cu ltuur. llij liee rt de eerste vlaam se o rgelinventaris samengesteld. 
Op 25 juni 1970 word en Flor Pee t ers en K. D'lloogh e benoe1nd als 

leden van dt' Konin klijke Commi ssie voor Monum enten en Land schap 

pen . 
In maa rt I97 l wordt door de Minis ter ,an Nederland se Cultuur een 
<:olloguium gcoq?;ani see rd betrdf end e het o~gclbelcid in Vlaanderen., 
ü e ·li ere n J. Flecrack ers, FI. Pee ters , Gh. Pot vlieghe en K. O' Hoogh e 
h ielden referat en. Orgelbou wer:- en advi seur :- waren aanw ezig. 

Nadi en volgden vele werkv ergaderingen. Het was een reëele en concrete 

:-lap die geze t kon word en na de vele sensibili satiepogingen. 

In ee n op en confrontati e, dialoog t.:n discussie kon men één en ander 

vooropze tt en waaruit heel wat gegroe id is . 

Dank zij d, · 011lwtwis l bar e dt~:-;kundigh e id van de l{ijksd icn st \'O0r 

~lonunu ·nll'nzor g, ha ar samenwerking met d e K.C.M.L. en de evoluti e 

ten goe de \an verschillende orgelbouw ers is er in de loop van de t ermijn 
70 . 7H hee l wat gcrea li:-;eerd, alho ewe l de achter stand no g enorm is . 

_ Er wt'rden t'Hkt'lc res tauratie s uit gevo erd die op int ernationaal niveau 

:-:.taan . 
Er werden heel wal mind erwaardil,!;c res taurati eproj ekten omg ebogen 
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tot verantwoorde restauraties. 
-� J;,en negental gerestaureerde historische orgels werden op plaat ge

bracht. 
- Publikaties verschenen: een volledig "Vlaanderen" -nummer werd

gewijd aan het Rococo-orgel met bijlage van plaat; zowel het tijd
schrift als de plaat konden in aantal niet voldoen aan de aanvragen.

- Er werden door de Rijksdienst nieuwe inventarissen samengesteld
en gepubliceerd. Deze publikaties zijn zeer waardevol en gegeerd
(vooral in Nederland weliswaar).

- In de nederlandse tijdschriften (bij gebrek aan eigen tijdschrift) werd
herhaaldelijk dieper ingegaan op de uiterst verwarde en moeilijke si
tuatie in Vlaanderen en op de evolutie ten goede.

- Aan de hand van mijn ter beschikking gestelde documentatie kon in
de K.C.M.L. overgegaan worden tot een uitvoerige studie over het
probleem van de verwarmingsinstallatie en de gevolgen ervan op de
orgels, het meubilair en de schild�rijen.

Evolutie 

Tot voor enkele jaren werden omzeggens alle orgeldossiers opgemaakt 
door een orgelbouwer meestal in samenspraak met een diocesaan orgel-. 
deskundige. De diocesane deskundige keurde dit ontwerp goed, ( door 
hem zelf ten dele geconcipieerd) de Provinciale Commissie (soms terug 
dezelfde persoon of iemand die ermee in nauw contact stond) keurde 
eveneens goed. Vermits vroeger geen orgeldeskundigen zetelden in de 
Koni�lijke Commissie van Monumenten en Landschappen werden ook 
hier en in de Ministeries van Justitie en Openbare Werken geen bezwa
ren geformuleerd. Aldus werd alles automatisch goedgekeurd op basis 
van een handtekening van een deskundige die het ontwerp door een 
orgelbouwer liet maken. 
Thans wordt geëist: 
1. dat het opdrachtgevend bestuur een deskundige als ontwerpen aan

stelt,
2. dat deze deskundige zonder enig contact met een orgelbouwer in

staat is het volledig dossier samen te stellen, .met historisch rapport,
verantwoording, tekeningen en beschrijvingen,

3. dat hij namens het opdrachtgevend bestuur leiding en controles uit-
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oefent, 
4. dat hij het opdrachtgevend bestuur in alles helpt en advies geeft.
Het gaat niet op dat er een zo enge vermenging is van Diocesane en Pro
vinciale Commissies en deskundigen. Het zijn steeds dezelfden die op
treden als deskundige, en naderhand hun eigen dossiers goedkeuren. Als
deze geplogenheid doorbroken wordt dan komen de moeilijkheden.
Men vraagt zich terecht af of _hier een personenstrijd gevoerd wordt waar
bij personen en commissies tegenover elkaar komen te staan. In enkele
gevallen heeft de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Land
schappen een duidelijk positief standpunt ingenomen dat naderhand
door een Provinciale (en Diocesane) Commissie gekelderd wordt. Waar
gaat dit naartoe? Over de grond van de zaak moet niet meer uitgeweid
worden na de analyse van de orgelinventarissen in Oost-Vlaanderen
Brabant en Limburg.
Men vindt zware diepe sporen van verwoesting overal waar de ondes
kundigheid langs gekomen is. De verantwoordelijken hiervoor bekle
den een gezagspositie, handelen van daaruit, hebben afweerreflexen en
trachten het nieuwe leven te vernietigen.

Orde 
Voor de uitvoerende musicus, voor de pedagoog, evenals voor andere 
functies en realisaties dient het begrip "orde" centraal te staan. 
Men kan zich niet veroorloven te werken aan een eigen visie, aan eigen
tijdse oplossingen van restauratieproblemen, aan het vinden van nieuwe 
tendenzen of aan het afweren van bepaalde evoluties als er geen "orde" 
is. Eigen interpretaties zijn waardeloos als zij niet gebaseerd zijn op 
"orde". 
Om hierin klaarder te zien zullen een reeks basisprinciepen op een rijtje 
dienen gezet te worden. 
_ Het historisch orgel is een historisch muziekinstrument en dient als 

dusdanig benaderd te worden. 
_ Restaurateurs en orgelbouwers dienen het aloude ambacht te beheer

sen, gebaseerd op kennis van het historisch orgel en de bijbehorende 
orgelspeelkunst. Dit houdt in dat de vakman het kunstambacht dient· 
te beheersen en daarenboven voldoende muziekcultuur dient te heb
ben geassimileerd. De vroegere orgelbouwers waren niet toevallig ook 
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nog clavecimbelbouwers. 
- Uitgaan van het charter van Venetië, zoals wel eens gebeurt, lijkt ter

zelfdertijd teveel en te weinig.
Voor de orgelrestauratie geldt het "Weilheimer Regulati v" als leiding
gevend.

- Het instrument is een eenheid waarbij alle elementen samen hangen,
dit houdt in dat een moderne fabrieksmechaniek, fabrieksklavieren,
moderne materialen als aluminium en plastiek niet thuis horen in een
18e eeuws orgelmeubel. Men kan niet ongestraft een nieuw orgel
bouwen met laat l 9e eeuws pijpwerk en dit doen klinken als een mo
dern orgeLMen kan geen flexibele alu-buizen, plastic- of rubber slan�en
plaatsen in een historische kast, evenmin in een zinvol nieuw instru
ment. Men kan niet een oude biechtstoel gebruiken als orgelkast, en
hem opvullen met fabriekspijpwerk, multiplexplaat, aluminium en
plastiek, fabriekstrakturen en -klavieren. Ik wil dan nog zwijgen over
de intonatie.

Sinds 1970 werd m de Koninklijke Commissie voor .Monumenten en 
Landschappen twee orgeldeskundigen opgenomen. Geleidelijk is een
beleid op gang gekomen dat in heel wat middens nog steeds aanleiding
geeft tot een zeker onbegrip. 
Er werd nochtans enkel gepoogd "orde" op zaken te stellen. 

Op het adminiatratief vlak: hield dit in dat het orgeldossier dient te 
worden opgemaakt door een onafhankelijk orgeldeskundige dit in 
tegenstelling met de voorafgaande toestand waarbij de orgelbouwer 
zelf voor een dossier zorgde dat hij liet handtekenen door een lid van 
de diocesane commissie. 
Op basis van dit handteken volgden automatisch alle handtekeningen 
en goedkeuringen. 

Op het ambachtelijke vlak: wordt nu uitgegaan van een historisch rap
port en een uitgebreide studie met de nodige plannen. Dit heeft geleid 
naar een grote ommekeer. "Orde" wil hier zeggen kennis, wetenschap, 
studie, planning, motivatie van een optie, inzicht in stijldiffcn·nlatic en 
vakkennis. Dit is het tegendeel van het doordrukken van eigengereid<-' 
opvattingen en alles herleidende probltemstellingcn tot de beperktheid 
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van de eigen stijlinzichten en kennis ( of gemis aan kennis). 
1 let is onaanvaardbaar dat de orgelbouwer, orgelrestaurateur moet wer
ken in de meest onmogelijke omstandigheden. 
Het is onbegrijpelijk dat hij de goede jaren van de herstelbetaling en van 
de oorlogsschade liet voorbijgaan zonder iets blijvends te creëren. Het 
is onbegrijpelijk dat hij bij zo veelvuldige confrontatie met ambachtelijk 
en historisch werk zo weinig blijvends wist te realiseren. 
De tijd en de centen van èle:'oork>gs_§, __ piade ,z_ijn onherroepelijk voorbij. 
Daardoor, mede door de mindere 15e1�nigsTëUiyg�m::.tle-lit,u_rnie voor het 
orgel en ook door de al te moeizame gang van de administratieve afwik
keling van een orgeldossier is het crisismoment bereikt en al lang over
schreden. 
De echte orgelbouw is in België op sterven na dood. 
Wij moeten de reële problemen aanpakken. Rookgordijnen worden 
best vermeden. Mist helpt niet om klaar te zien. Daarom zullen enkele 
feiten voorop gesteld worden in de hoop dat zij naar "orde" leiden. 

Organismen en structuren: 

Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. Hierin 

zetelden leden, benoemd bij K.B. op basis van hun deskundigheid en 
hun toewijding en niet omdat zij bepaalde verenigingen vertegenwoor
digen. Deze Commissie is bij wet opgericht en wordt door de wet be
schermd. 
Probleemstellingen en structuurvisies worden door deze Commissie uit-
gewerkt. 

Rijksdienst voor Monumenten en Landschappen. De Minister benoemt 
hierin deskundigen die op technisch, wetenschappelijk, ambachtelijk 
en administratief vlak het beleid van de Koninklijke Commissie voer 
Monumenten en Landschappen uitwerken en de evolutie van de Monu
mentenzorg volgen en inspecteren. 

Provinciale Commissie. De werking hiervan is in ondergeschiktheid aan 
de K.C.M.L. bij Koninklijke Besluit en decreet geregeld. 
Deze wettelijk-administratieve structuren dienen normaal als steun, 
advies en medewerking van de overheid. fü mag uitgegaan worden van 
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het princiep dat de overheid haar eigen structuren en deskundigen eer
biedigt. Spanningen ontstaan wanneer dit verloochend wordt, geen ver
trouwen gegeven word_t aan de eigen aangestelde mensen en een ver
warrend beroep gedaan wordt op andere niet bij wet opgerichte instan
ties zoals de interdiocesane commissie, gegroeid uit de diocesane com
missies. 
De misverstanden groeien als deze laatste organismen bepaalde orgel-
bouwers opnemen, anderen weren en de dossiers voorleggen aan be
voorrechten. Het wordt er niet beter op wanneer de verslagen van de 
Koninklijke Commissie doorgespeeld en opnieuw gekauwd worden 
in niet officiële instanties. 

Situatie Orgelbouwer en Orgelrestaurateur. 
Van hem wordt kunstambachtelijk werk op mveau gevraagd. Hij kan  
het niet aan omdat: 
- de orgeldossiers vrij willekeurig vast gehouden of vrij gegeven wor

den, wat elke planning onmogelijk maakt;
- hij vernederd wordt tot een hongerige wolf voor zijn al even sukkel

achtige concurrenten. Nederlandse orgelbouwers van enig niveau zul
len stichtelijk bedanken voor zulke toestanden. De prijzen blijven be
neden alles. Elk kwaliteitswerk is gewoon onmogelijk. Van ambacht,
laat staan kunstambacht, kan bezwaarlijk sprake zijn. Prijzenconcur
rentie werkt moordend voor de kwaliteitsconcurrentie.

- hij in al zijn schamelheid bij wijze van borgtocht nog geld moet gaan
voorschieten om te beginnen werken en naderhand moeten blijven
-�achten tot de betalingen moeizaam en ongeregeld vrij komen.

- orgeldossiers administratieve lijdenswegen afleggen van járen waarbij
zij wel ergens geblokkeerd worden.

- allerlei (would-be) deskundigen allerlei eigengereide opvattingen po
gen door te drukken.

- de architecten zonder enige kennis of inzicht in het instrument wille-
keurig tot allerlei onzinnige opdrachten verplichten.

Indien hij "orde" op zaken wil zetten zal de orgelbouwer-restaurateur 
deze onmogelijke toestanden trachten op te lossen zonder diegenen 
in de rug te schieten die al die tijd onbaatzuchtig een gunstige evolutie 
'hebben pogen door te drukken. 
12 
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Spanningen en misverstanden 

Om hier orde te brengen verwijs ik naar het dovemansgesprek waarbij 
een orgelbouwer het gebrek aan dialoog met de Rijksdienst aanklaagt. 
Bij nader inzicht had de betrokken orgelbouwer nooit enig gesprek 
aangevraagd. Hoe kon het geweigerd worden? 
Een der huidige leden van de Interdiocesane Commissie liet in 1974 eèn 
"geheime " brief circuleren met allerlei aanklachten die in het neder
landse orgeltijdschrift "De Mixtuur" een striemend antwoord kregen. 
Vandaag willen wij de dialoog verder zetten op basis van eerbied, kennis 
en inzicht. 
Het gaat over orgels en restauraties. Deze aangelegenheid moet zo dege
lijk mogelijk aangepakt worden. Er kan geen sprake van zijn, zogenaam
de tendenzen en standpunten tegenover mekaar in het harnas te jagen. 
Er is het "Weilheimer Orgelregulativ ", er is het historische instrument 
met zijn karakteristieken, er zijn de voorstudie en de kunstambachtelijke 
waarden die moeten geëerbiedigd worden. 

Modernisme tegenover historiserend Puritanisme of Gemakkelijkheids
oplossingen tegenover Vakmanschap en Cultuur. 
Gezagsargumenten van de bouwers en de diocesane commissié en de 
overheid schijnen weinig geloofwaardig als de huidige triestige toestand 
van onze orgels als maatstaf genomen wordt. "Ten aanzien van de res
tauratie van oude orgels is er in België een achterstand, die zijn weerga 
niet kent: men behoeft de verschenen orgelinventarissen van ve�schÜ: 
lende provincies er maar op na te slaan om te zien, hoeveel historische 
orgels onbespeelbaar zijn." Geld daarvoor is nauwelijks beschikbaar. 
"H. Kriek: Het Orgel, januari 1978. 
Relativeren van het historisch instrument leidt naar verdere aftakeling. 
De publikaties van de BRT twintig jaar terug doortrekken naar de hui
dige toestand bewijzen dat elke minimalistische benadering dient om 
gemakkelijkheidsoplossingen te zoeken, los van de ware opdracht van 
de restaurateur. 
Het orgel is geen museumstuk, het is evenmin een dweil, het is een 
historisch muziekinstrument en niets anders. Het vraagt een uiterst 
voorzichtige aanpak om de huidige catastrofale toestand niet nog slech
ter te maken. 

13 



De historische vergroeiingen en wijzigingen zijn geen alibi om te  doen 
wat men wil doen daarbij zo weinig mogelijk inspanningen leverend en 
het historische ambacht negerend. Alle persoonlijke twistpunten en 
identifikaties dienen vermeden om samen te zoeken naar de bronrn-!n. 
Om tot "orde" te komen moeten wij ophouden, historische meubels 
te verzagen, historische windladen en meubels op te branden, histo
risch pijpwerk te verminken, historische trakturen op de vuilhoop te 
gooien en te vervange,!) door fabriekstuig. 
O� "orde" te hebben moeten wij ophouden historische frontpijpen in 
de smeltkroes te gieten, daarbij nadrukkelijk advies van de Koninklijke 
Commissie negerend. 
Het alleroudste pijpwerk moet niet in stukken gesneden worden, ter
recht komen in een museum of gewoon met schoensmeer ingewreven 
worden om er nog wat meer als antiek uit te zien. Is het niet betreurens
waardig dat een fraaie orgelkast uit 1628 tandenloos achter gelaten 
wordt om in dezelfde kerk aan steriele fabrieksmatige nieuwbouw te 
doen? 
De loze kreten, om deskundigheid te suggereren kunnen best_gepareerd 
worden. Men heeft het graag over tinpest en inferieur werk uit de vorige 
eeuwen. Men gaat graag uit van een schijnbaar technisch superieur mees
terschap van de moderne mens. 
De boutade dat onze historische instrumenten niet bijster schikken voor  
een uitgebreid repertorium of  voor de eredienst is ontsproten aan een 
gedachtengang waarbij groot het equivalent is van mooi, een proces dat 
men wel aantreft in het primaire stadium van muziekontwikkeling. Een 
bicinium van Bach is dan wel echt inferieure muziek. In dezelfde ge
dachtengang zou een goed orgel een slecht liturgisch instrument kun
nen zijn. Een verminkt, dus door de dekadentie aangevreten historisch 
_instrument zou kunnen model staan voor de nieuwe liturgie! 
Windladen moeten niet verder doorstoken worden en de traktuur niet 
verder verminkt worden ofwel geëlectrificeerd. 

Begrippen als: 
- meer menselijk begrip,
- van uw tijd zijn,
- meer licht laten schijnen door de verschillende concepten te valori-

seren,
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- praktische bruikbaarheid van een instrument,
- gewonnen zijn voor verandering en verbetering,
:;temmen tot nadenken als wij zien:

1 . dat de orgelbouwers en de diocesane commissies en de overheid ver
antwoordelijk zijn voor de puinhoop van historische instrumenten 
die niet meer bruikbaar zijn; 

2. dat dezen die nu zorgen voor verwarring morgen aan onze orgelbouw
elk ernstig niveau ontkennen en ontzeggen omdat hen vandaag de
mogel.ijklieid tot ontwikkeling onthouden wordt;

3. dat een tiental historische instrumenten vanuit onze parochiekerken
naar het buitenland verkocht werd zonder dat ook maar iemand rea
geert.

4. dat de administratieve lijdensweg en de onmogelijke concurrentie-
praktijken niet ernstig aangeklaagd worden.

Dat i;:; realiteit ! ! ! 
[)e orgelbouwers menen fabriekwerk te moeten leveren omdat de gevol
gen van de verwarmingsinstallaties nefast zijn voor ambachtelijk kwali
teitswerk. 
D<> verplichte waarborg die zij, in aansluiting met de commerciële pro
duktie, moeten leveren op elke restauratie kan zwaar wegen op de rug 
van deze ambachtslui. 
llet uitgangspunt van de waarborg ruikt al verdacht commercieel en 
heeft weinig uitstaans met het vertrouKen in ambachtelijk restauratie-, 
werk van bekwame vaklui. Kan een restauratieopdracht vertrekken van
uit een andere dan een vertrouwensrelatie'? 
Een slechte verwarmingsinstallatie stookt alles kapot, het orgel in de 
eerste plaats, het houtwerk en de schilderijen in de tweede plaats. Zo
lang er een slechte commerciël� venvarmingsinstallatie staat worden 
best geen orgeltoestanden opgeknapt. 
Een verkeerd gebruik van de verwarmingsinstallatie leidt ook naar 
rampzalige toestanden. Daarom moet de orgelbouwer waakzaam en 
behulpzaam zijn. De Koninklijke Commissie heeft een zeer degelijke 
studie laten uitvoeren. Ze is ter beschikking en warm aanbevolen. 
Hrl probleem van de verwarming kan echter moeilijk als alibi dienen 
0111 minder vakkundige windladen te maken. Een duurzame en goede 
windlade wordt niet gemaakt op basis van multiplex, de veiligheid 
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en �ekerheid wordt niet verkregen op basis van telescoophulzen. 

Samenvatting 

1. Het kunstambacht wordt als dusdanig beoefend en gaat in de l(:cr
bij de historische orgelbouw. Het hedendaags inzicht is niet superieur.

2. Het historisch instrument wordt geëerbiedigd, en niet "eigenlijd:--"
verkracht, wat in zo goed als alle gevallen volledige vernietigin� van
de oude orgelschoonheid inhoudt.

3. De administratieve rompslomp moet worden vermeden.
4. De verschillende bevoegdheden van de wettelijke organismen dierwn

te worden aanvaard en beschermd, ook door de politieke overheid
zelf. Aldus is een diocesane commissie geen wettelijk erkend orga
nism� en zou _s}e tegenwerking vanuit de hoek mogen ophouden.

De Interdiocesane Commissie heeft een zinvolle taak door te waken op 
het onderhoud van de orgels, door de verkoop van historische instrn
menten aan het buitenland te beletten en door verder alle verval Le hel
pen tegenhouden. 
5. Regelmatig overleg over structuurvisie en concrete onderwerpen kan

worden ingebouwd, rekening houdend met de bevoegdheden van de
wettelijke organismen.

6. De orgelbouwers en -restaurateurs moeten in een normaal klimaat
hun ambacht kunnen beoefenen en daarvoor over de nodige midde
len beschikken (deze zijn hen tot nu toe onthouden door de  overheid
en de interdioèesane commissie, gegroeid uit de diocesane commissies).

7. De moderne evolutie kan moeilijk als "het ideaal" voorgesteld wor
den. Elke stijl heeft zijn ideaal. Elke orgelbouwer en elk type even
eens. Wij hebben de keuze uit te gaan van het zogenaamde modern
ideaal en te komen tot een grootst gemene deler van gegevens die zul
len leiden naar stijlvervlakking en uniformiteit, laat ons zeggen, stijl
loosheid. Indien geopteerd wordt voor stijldifferentiatie en eerbied
komen wij op de goede golflengte.
Dan zal de vernieling en de onverschilligheid ophouden.

8. Historiseren, puritanisme en gebrek aan moderne creativiteit, zijn
zovele slogans die naar het hoofd geslingerd worden van dezen
die het historisch orgel uit de handen van de vandalen willen redden.

16 ,.: 

Epiloog 
0 ':\'len heeft de keuze tussen (dure) verantwoorde restauratie en vernie
tiging van een stuk kerkelijk cultuurgoed. ln België is men niet gewend 
voor een orgelrestauratie voldoende geld te fourneren. In Nederland 
stelt men voor zoiets dikwijls drie of vier maal zoveel beschikbaar. Ten 
enenmale zal moeten worden gebroken met de gewoonte, alles maar 
door nieuw te vervangen als dat goedkoper blijkt te zijn. "H. Kriek 
"Het Orgel" 1978. 
FI. Peeters zei op 27 .3.71 in het Kasteel van Ham ter gelegenheid van 
hel Colloquim: "Er is in ons land · en ook elders - veel vandalisme ge
pleegd, niet door slechte wil, maar door onverschilligheid, gemis aan 
inzicht, voldoende vakkennis en vooral door het tekort aan eerbied 
voor datgene wat de geschiedenis ons heeft nagelaten. Dt> taak van 
de orgelcommissie zal zijn in de toekomst te verhoeden dat dit van
dalisme blijft voortduren" ... 
"Er is door hogere instanties in dit land vroeger nooit iets gedaan om 
de orgelkuns� en de orgelbouw aan te moedigen, te organiseren en te 
beschermen". 
"Het is wellicht een troost en een aanmoediging dat alle landen in 
Europa dezelfde zonden op hun geweten hebben. Indien we in de 
tijd een achterstand hebben in te halen, dan schuilt daarin ook een 
voordeel dat we kunnen profiteren van de vele fouten die onze na
buren, in een vroegere periode, hebben gemaakt en die wij ons voor 
de toekomst kunnen besparen" ... 
Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid opnemen. Het is hier geen 
politiek bedrijf, wel een kunstambachtelijke-historische aangelegen
heid. Het compromis is hier de vlag van de onmacht. 
Cultuur en wetenschap zullen erin stikken. 
Laat ons de harmonie zoeken in de "orde". 
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Antoon Fauconnier 

WETTELIJKE GRONDSLAGEN VOOR EEN ORGELBELEID IN 
VLAANDEREN 

In het Belgisch Staatsblad van 27 juni 1977 verscheen een Koninklijk 
Besluit tot bepaling van bijkomende algemene voorschriften inzak,· 
instandhouding en onderho�d van de monumenten en stads- en dorp:-:
gezichten, meer bepaald voor de orgels. Het is zowal voor het cer:-:1 in 
de geschiedenis van de Belgische Monumentenzorg dal uilvocrin(!;=-· 
besluiten getroffen worden specifiek met betrekking tol in:-:landltou
ding en onderhoud van historische orgels. De regional iscring van d c 
Cultuur-sektor in België, is er beslist oorzaak van dat in hel Vlaam:;c 
landsgedeelte het orgel-beleid van de Overheid vorm heeft gckre�c·n 
in konkrete richtlijnen. 
Terwijl elkeen die onbevooroordeeld vertrouwd is met de feitelijk<: 
toestand van het Vlaamse orgelpatrimonium deze richtlijnen in d a11 k 
heeft onthaald, stuit genoemd K.B. toch bij velen, waaronder zow1·l 
orgelmakers als organisten en orgeldeskundigen, op tegenstand. Toe
gegeven dat het bij enkele van deze lieden gaat om een bepaalde ui Ling 
van controverse omwille van persoonlijke belangen, is het toch goed dal 
ter verduidelijking van één en ander de zakelijke bepalingen van een 
K.B. even geplaatst worden tegen een bredere achtergrond. Wat niel zo 
onmiddellijk blijkt uit enkele beleidsrichtlijnen is ten eerste cl e ad I Le r
grond van een reeds lang bestaande algemene wetgeving inzakeondcr
houd van de uitrusting die toebehoort aan een kerkgebouw bestemd 
voor de openbare eredienst (wetgeving op de kerkfabrieken), en de 
algemene wetgeving betreffende het behoud van Monumenten (in 
't bijzonder de wet van 7 sept. 1931 en het decreet van 3 maart 1976) 
en ten tweede de geest en visie in kunsthistorisch perspektief die ge

leid heeft tot konkrete en praktische voorschriften inzake orgelbehoud. 
De bedoeling van deze bijdrage is verheldering te brengen in deze kon
tekst, opdat voorschriften uiteindelijk heler zouden aangevoeld word<m 
als uitingen van een samenhangend en doelgericht beleid. 

1. De algemene wetgeving betreffende het behoud en de instandhouding
van Monumenten (waaronder orgels).

Het is niet onze bedoeling en evenmin onze bevoegdheid de bestaande 
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wetteksten juridisch te analyseren of alomvattend te interpreteren. 

Wel uaal het er ons om, hieruit een geesteshouding en een verantwoor-
" 

dclijkheidsbesef te distilleren die ook in de bedoeling hebben gelegen 
van de Wetgever. 

De werking der Kerkfabrieken (Beheerraden der Kerken in België) werd 
geregeld hij Decreet van 30 dec. 1809, gewijzigd bij wet van 4 maart 
1870 over hel tijdelijke <ler erediensten, en aangevuld door het K.B. van 
16 aug. 1824 houdende dat <le kerkbesturen en kerkelijke administra
ties geen beschikkingen kunnen nemen omtrent onderwerpen, waarvan 
de bezorging hen niet uitdrukkelijk bij de bestaande wetten, reglemen
ten of verordeningen is opgedragen, het K. 8. van 7 jan. 1834 betreffen
de de opbrengst van de aan het domein verheelde goederen en renten en 
die het inkomen van de kerkbesturen uitmaken, en tenslotte de Ministe
riële Omzendbrief van 11 mei 1965 van Dhr. Minister van Justitie ge
richt aan de Provinciegouverneurs. In Bijlage I brachten wij alle passages 
bijeen die bruikbaar zijn voor ons onderw�rp. 

Alhoewel nergens uitdrukkelijk het woord "orgel" wordt vernoemd, 
blijkt het orgel duidelijk begrepen te zijn onder het kerkgebouw en zijn 

meubilair als een noodzakelijke uitrusting bestemd voor de uitoefening 
van de eredienst. Het beheer -in de ruimste zin van het woord- van die 
goederen bestemd voor de uitoefening van de eredienst is toevertrouwd 
aan <le kerkfabrieken, die onder toezicht van de bisschop en de gouver
neur, hierover uiteindelijk verantwoording verschuldigd zijn aan de 

Minister van Justitie. 

Gezien de datum van ontstaan (1809) zijn wij geneigd dergelijke wetge
ving als achterhaald te beschouwen. Vrij onmiddellijk echter valt de 
wijsheid, de eerbied, de zin voor waardigheid en verantwoordelijkheid 
op waarmee de etatisering van de materiële kerkelijke goederen is door

gevoerd. 

In verband met de uitoefening van de eredienst worden woorden ge
bruikt als "waardigheid", in verband met de benodigdheden voor de 
godsdienstige plechtigheden worden voorzieningen aangemaand "vol
gens betamelijkheid en noodzakelijkheid", hetgeen dan ook weer niet 
dient opgevat te worden als een besnoeihg van versiering en innerlijke 

verfraaihg der kerk. 
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In verband met het onderhoud van kerken en hun inboedel neemt men 
een.kordate houding aan: de herstellingen dienen behoorlijk en zonder 
verwijl te geschieden en met een regelmaat die noodzakelijk is voor <·en 
goed beheer. Hierbij zijn minutieus alle voorzieningen getroffen voor 
het begroten en uitbetalen der onkosten. Een kerkfabriek kan volgens 
de wetgeving terzake steeds aan de benodigde financiële micldclen ge
raken. De gemeentekas is wettelijk verplicht om bij te dragen tol het 
delgen van de budgettaire tekorten. 
Bovendien behoren de gewijde voorwerpen en alle stukken die behoren 
tot het meubilair der kerk te worden opgenomen in een inventaris die 
elk jaar zal bijgewerkt worden. Hieruit volgt een uitdrukkelijk verbod 
tot vervreemding, verkoop, ruiling of verwijdering van kunstvoorwerpen 
of voorwerpen met geschiedkundige waarde, van welke aard d ic ook 
zouden mogen zijn, zonder machtiging vanwege de Minister van Justitie. 
Het is vrij vanzelfsprekend uit een dergelijke grondhouding een gunstig 
gezind klimaat af te leiden t.a.v. de aanschaf van een goed en fraai orgel, 
ja zelfs een houding van beslistheid t.a.v. het onderhoud, herstel en be
houd van een orgel, zeker als het een orgel met kunst-historische waa rde 
hetreft. 
De wetgeving op de kerkfabrieken behandelt het monument of kunst
voorwerp in een breder kader van materiële zorg voor de uitoefening 
van de eredienst. In aansluiting op di� wetgeving ont&taat hij K.B. van 
7 januari 1835 een aparte wetgeving met betrekking tot de Monumen
tenzorg door de oprichting van een Koninklijke Commissie voor Monu
menten (zie bijlage II). Dat de Monumentenwetgeving aanvankelijk tot 
stand kwam als begeleidende uitvoeringsbesluiten van de wetgeving op 
de kerkfabrieken, blijkt uit het feit dat pas op 7 augustus 1931 een 
eerste specifieke wet op het behoud van monumenten ( en landschap
pen) wordt uitgevaardigd, terwijl de K.B. 's die sinds 7 januari 1835 
voorafgingen aansluiting vinden bij art. 2 van het K. B. van 16 augustus 
1824 betreffende kerkbesturen en kerkelijke administratie. 
Door het K.B. van 7.1.1835 wil men voortaan de bewaring van merk
waardige monumenten verzekeren· om drieërlei redenen: hun ouder
dom, hun gedenkwaardigheid, en tenslotte hun artistieke waarde. Al
hoewel de grondhouding dezelfde is als deze vervat in de wetgeving op 
de kerkfabrieken, nl. een houding van waardigheid, eerbied en  verant-
2() 
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woordelijkheidsbesef t.a.v. van het kerkgebouw en zijn uitrusting be
slcmd voor de eredienst, wordt er met dit K.B. een motivatie aange· 
voerd die hel grondpatroon van een afzonderlijk monumentenbeleid 
zal uitmaken. Voortaan komt een monumentenbeleid op gang dat 
onder de bevoegdheid van de Minister van binnenlandse zaken een eigen 
weg gaat los van de eredienst, die onder de bevoegdheid van de Minister 
van Justitie valt. De K.C.M. zal de Minister van binnenlandse zaken van 
advies dienen: 1. op het punt van de hogervermelde drie kwalificaties 
inzake monumentenbehoud. 
2. op het punt van de constructie en herstel van gebouwen bedoeld on
der art. 2 van het K.B. van 16 augustus 1824 (gebouwen bestemd voor
de openbare eredienst) en andere publieke gebouwen .
In 1931 wordt een Monumentenbeleid, bij Wet geregeld, noodzakelijk
geacht. Meteen is de zelfstandige koers van een monumentenzorg inge
luid (zie bijlage Il). Het grote pluspunt in de wet van 7 augustus 1931
op het behoud van monumenten en landschappen is gelegen in het
feit dat door een afzonderlijk K.B. de Staatsbescherming van een monu
ment geheel of gedeeltelijk van kracht wordt. De motivatie tot behoud,
waarvan hier voor hel eerst het nationale belang wordt onderstreept, is
licht gewijzigd en aangepast: ze wordt thans geformuleerd onder de
termen: historisch, artistiek of wetenschappelijk belang.
Men kan zich hier terecht een fundamentele vraag stellen: Hoe komt
het dat de wetgeving op de kerkfabrieken waarin in wezen alles betref
fende het behoud en onderhoud van openbare kerkgebouwen en hun
uitrusting was voorzien, voor die kerken niet heeft volstaan en een af
zonderlijke wetgeving op de monumenten, behorend tot de kerken of
eigendommen van de kerkfabrieken, heeft noodzakelijk gemaakt?
ten antwoord hierop houdt verband met meerdere vaststellingen:
- een lakse toepassing van de wetgeving op de kerkfabrieken, vooral

ontstaan sinds het einde van de vorige eeuw, en een groeiend tekort
aan toezicht op het onderhoud en de bewaring van kunstvolle gebou
wen en voorwerpen.

- een formalistische toepassing van de kerkelijke administratie vooral
in verband met begrotingen en rekeningen. De kennis van zaken en
hel verantwoordelijkheidsbesef bij de kerkfabriekleden vermindert
geleidelijk en wordt veelaJ afgevoerd naar de pastoor, di" slechts een
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tijdelijk ambt waarneemt. 
De Overheid stelt zich tevreden met het nazicht van de administratie, 

terwijl toezicht op de werkelijke realisaties uitblijft. 
- een algemene religieuze ontwaarding, die zich ook uit t.a.v. het on·

derhoud en de instandhouding van goederen verbonden aan cle ere
dienst. 

Terwijl de grondhouding van de wetgeving op de kerkfabrieken en deze 
op de monumenten dezelfde is, is bij het ontstaan van een afzonderlijke 
wetgeving op de monumenten een situatie van betwistbaarheid gc·sclia
pen omtrent de bevoegdheid t.a.v. gebouwen of voorwerpen die onder 
toepassing van de beide wetgevingen vallen. Deze betwistbaarheiu is 
door de uitbouw van de wetgeving op de Monumenten tot op de hui
dige dag aangescherpt geworden, en komt vooral tot uitdrukking in 
juridische autoriteitstwisten, die nog slechts weinig met de eigenlijke 
zaak te maken hebben. 
Art. 1 van de Wet van 1931 voorziet in bescherming bij K.13. door de 
Staat, art. 2 van diezelfde Wet voorziet in de toelagen voor de kosten 
van onderhoud, versteviging of herstel, die te verdelen zijn over �taa t, 
Provincie en Gemeente. De Staatstoelage mag aanzien worden al:; een 
belangrijk nieuw element in vergelijking met de te voren geldende wet
geving, is gevolg van de Staatsbescherming bij K.B., en heeft tol gc\·olg 
een wettig optreden in verband met het behoud en onderhoud van 
monumenten uitgedrukt in sancties, zoals bepaald in de art. 2 lot 5 en 
art. 21 en volgende. 
Het beleid wordt alsnog geconcretiseerd in een verplichting tot onder
houd, tot voorkoming van verval of beschadiging, en bij nalatigheid, 
rechtstreeks ingrijpen van de Regering van ambtswege, door verplichte 
herstellingswerken of zelfs onteigening. Alle werken die een verande
ring van blijvende aard tot gevolg hebben, waarbij het uitzicht wordt 
gewijzigd, worden alleen toegelaten bij K.B. 

Een fundamentele verandering in de Monumentenzorg treedt niet meer 
op tot het nieuwe Decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van mo
numenten en stads- en dorpsgezichten verschijnt. 
De samenstelling, de organisatie en bevoegdheid van de K.C.l\4.L. wordt 
geregeld bij K.B. van 13.12.1968. De K.C.M.L. wordt voortaan opge
splitst in 2 autonome secties, de franstalige en de nedcrlan<lstalige, <l ie 
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elk hun bevoegde Minister advies zullen verstrekken. 
Bij het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur 
wordt door het K.B. van 1 juni 1972 een Rijksdienst voor Monumen
ten- en Landschapszorg opgericht, met een duidelijke inventarisatie
opdracht, waaruit beschermingslijsten dienen te worden afgeleid, en een 
opdracht voor toezicht op het onderhoud en de instandhouding van de 
monumenten en het kunstbezit. Hiermee blijken twee ernstige lacunes 
ondervangen waaraan de Monumentenzorg tot dan toe leed. 
Het K.B. van 24 september 1974 corrigeert het K.B. van 13.12.68 op 
het punt van de nederlandstalige autonomie. Monumentenzorg valt on
der de bevoegdheid van de Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaam
se Aangelegenheden. De Monumentenzorg slaat aldus de weg in van de 
regionalisering. 
Het overheidsbeleid aangaande historische orgels is voortaan niet meer 
op te vatten als een beleid dat voor het gehele land van toepassing is, 
maar als een regionaal beleid. 
Het grote element dat er heeft toe bijgedtagen dat de beide landsgedeel
ten t.a.v. van de orgelzorg uit elkaar zijn gegroeid is de oprichting van 
een Rijksdienst voor Monumenten en Landschapszorg in de nederlands
talige regio, hetgeen tot nog toe in de franstalige regio is uitgebleven. 
Hieruit volgt dat in Vlaanderen: - een inventarisatie van het orgelpatri
monium wordt ondernomen; - dat daaruit beschermingslijsten voor 
historische orgels worden aangelegd; - en dat tenslotte restauratiewer
ken aan orgels van bij de aanvang ( nl. het opstellen van het ontwerp) 
worden begeleid en gecontroleerd. Door het uitblijven van een derge
lijke permanente Rijksdienst heeft het franstalige landsgedeelte een 

achterstand opgelopen die aanzienlijk is, en naar ons gevoel moei
lijk is in te halen. 

Men kan op dit ogenblik niet meer spreken van een Belgisch monu
mentenbeleid, en nog veel minder van een Belgisch orgelheleid. 

De voortdurende wijzigingen in de Monumentenwetgeving alsook de 
groeiende autonomie van de beide Cultuurgemeenschappen heeft het 
nieuwe Decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten 
en stads en dorpsgezichten noodzakelijk gemaakt. De volledige auto
nomie van de monumentenzorg voor beide taalgemeensch�ppen is 
hiermee een feit. In verband met de orgelzorg in Vlaanderen zijn 
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hieruit drie belangrijk e dingen af te leiden: 
1. Kracht ens art. 3 van genoemd Decr ee t is de K.C.M. L. ee n ad v ies 

orgaan voor de Ministe r van Nederland se Cu ltuur , en is krad1 t1·n:,; 

art. 4 van hetzelfde Decreel de R.i\1.L.Z. een beleid s-org aan inzakt> 
de beschermi ng, de instand houd ing, het onderho ud en he t hcr:--lcl 
van monum ent en en stad s en dorp sgezich ten. 

2. Kracht ens art. 5.1 legt de Minister per gemeen te één of meer voor 
ontwerpen van lijst van de voo r be scherming vatba re monumenl c·n 
en stads- en dorp sgezichten aan en vervolledig t deze. Deze vo o ro 11, _ 

werpen van lijst bevatten de mogelijk op te legge n erf di ens tl>aar
heden . 

ver:7olgens stelt de Minister o ntwerpen van lijs l vast ( a~t. 5 .3.), 0 p 
basis waarvan de Koning, de K.C.M.L. geho ord, overgaat t o l dt> 
·defi~itieve he~cherming. Deze worden in het Belgisch . t aa tsbl ad ge
publi ceerd . Dit K.B. verm eldt de algeme ne en de sgeva llen spec ifieke 
voorschrift en inzake ins tandho udin g en onde rh oud. 

In art. 11.1 worden de nodige ins tandhouding s- en onde rh oud s
werken, aan eigenaars en vrucht gebruik ers van een be sc hermd m o nu 
ment , als verplichting opgelegd, waa ronder eveneen s ver s laa n wo rd l 
het in goede staat te behoud en en het niet te ont sieren, Le b esc ha 
digen of te vernielen. Hieraa n zijn ook sancties en straff en ve r bon 
den. 

3. Er wordt kracht ens art. 11.7 een mog elijkh eid gec reëe rd o m :;om 
mige bescherm de monum ent en om wille van hun uil :wn d erlijk e 
(architectuur)- historische waa rde voor het Eu ropese bo uw kundig 
erfgoed onder recht streekse be schermi ng van he t Rijk Le plaat se n_ 
De Mini~ter stelt de lijst op. De instandhoudin gs-, on derh o uds-, e n 
restauratiekosten kunnen in voo rkom end geval ten las te van he t l{ijk 
vaUen. 

Met betrekking tot de orgels dient men hier te sprek en van s taa t s
orgels. 

In u_itv~.ering v~n het Decree t van 3 maart 1976, art.7, ve rsc he e n o p 
22 Juri1 1977 rn het Belgisch St aat sblad het Konink lijk Bes lu it t o l 
hepaljng van bijkomen de algemene voorsc hrift en inzake ins tandhou -

ding en onde rhoud van de monum ent en en s tad s- en dorp sgez ichten , 
meer bepa ald voor de orgels. (Zie Bijlage 111) 
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11 inmee i~ een on l wikk elingslijn geschetst die ont stond bij het decreet 
van :-rn dc c. 1809 over de kerkf abrieke n , en via bijko mend e K.B. 's tot 
een afzond erlijke ~lon um ent en-wetgeving is uitg egro eid. De aanrnnke
lijk vanuit ee n ~ezonde visie algemeen opgevatte bepa lingen die op or 
gel:- betr ekking zoude n kunn en heb ben , zijn th ans in het K.B. van 27 
juni 1977 u itgegro eid to t konkr ete verp lich tende bepa lingen. 
De hele -evo lu tie der we tge,ing met be trekk ing tot mon umen ten, mee r 
in het bijzo nd er de orgels, is er het bewijs van: 
1) hoe men. naarg elang de bedreigi ng en he t verva l is to egenome n , de 

juridi sche voorsc hrift en in wettek sten heeft aangesche rpt , eerder 
bijna als een beves tiging van het ver val dan als ee n werk elijke stimu 
lans om da t verva l tegen t e gaan; de groei van ee n verantwoordelijk
he idsbe ef is ten ach ter geb leven bij de gro ei van wett elijke voo r
schriften; 

2) ho c de Belg in p laa ts van een loya le houdin g van orgelzorg aan te 
ne men, liever op het scherp van het . mes gaa t lope n van wat juri 
disch Loege lat en en niet to egelaten is; temidd en van een groe iende 
hoop ju rid ische voo rschrift en , die er steeds nieuwe opr oepe n omdat 
de vorige niet werd en toeg epast, drijft de mediocriteit van de Belg 
als de gro ot ste monument en- en orgelka nke r aan de oppe rvlakt e; 

3) ho e ju ridi sche voo rschrift en en wetl eksten pa s dan ont s taan wanneer 
het kalf allang verd ronk en is, en tient allen historische orgels reeds 
lang t ol puinh open zijn vervallen , zo dat gee n an dere redd ing meer 
moge lijk is da n grove ingrijpend e midd elen; de lange admin istratiev e 
lijde nsweg hiervan is spreekwoordelijk geworde n ; 

4) hoe een wetgeving in di t land te n aanzie n van orgels zo graag word t 
aangewen d als ee n masker waa rm ee bevoegd hede n , bestu ursappara 
ten en beleidsorganen gecr eëe rd of in s tand gehouden worde n, zo n
der dat het mo gelijk wordt ec ht effi ciënte ding en te verri chte n . Er 
is een monu~entcnw etg~ving uitgebouwd te n dele als verschansing 
alsof men met allang wis t dat de we lgeving op de kerkfabriek en 
(waa ron der een groot dee l van ons kun stpatrim onium valt) niet deu g
del ijk wor dt toege pa st Er is in 193 1 een gezonde monum entenwet
~eving lol s tand geko men, die al evenmin op een br ede toe pas sing 
ka n reken~n. Monum ent enw etgeving dreigt een hypoc risie te worden, 
ee n truu kJe om de façade mooi te houd en. 
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5)hoe de grootste bedreiging voor het kerkelijk kunstpatrimonium, in
het bijzonder de orgels, gevormd wordt binnen de kerk zelf, door
het niet toepassen van de wetgeving op de kerkfabrieken, door  het
formalistische beleid dat gevoerd wordt en door de sfeer van ont
luistering die vaak onder het mom van liturgische vernieuwin� zijn
intrede in de eredienst heeft gedaan.

Deze vaststellingen brengen ons naar de diepere grond van de wctge
vmg. 

2. De geest en visie in kunsthistorisch perspektief die geleid heeft tot
konkrete en praktische voorschriften inzake orgelhehoud.

Historische orgels zijn kunstwerken die geboren zijn uit intelligentie, 
vernuft, vaardigheid, vakkennis, kreativiteit, zin voor verhoudingen en 
goede smaak. Een orgelmaker is een kunstenaar die een veelzijdige kun
de weet te verenigen tot de kreatie van een muziekinstrument dat de 
blijvende eigenschap heeft mooi en boeiend te zijn. Aan de basis van 
orgelbehoud ligt dus een waardebesef van het orgel als kunstwerk. 
Door orgels" gecreëerd vanuit een artistiek scheppingsvermogen, te 
plaatsen in een breder verband van regionale types, bepaalde scholen, 
van e�n _kultuur-historische kontekst waaruit zij zijn ontstaan, wordt
aan die instrumenten een kulturele en wetenschappelijke waarde toe
gekend, die hen maken tot artistieke en kultuur-historische uitingen 
van een volk, waardoor een volk zichzelf in kreatieve uitingen beves
tigt. Zulke orgels hebben monumentale waarde, en dienen gerekend te 
worden tot het kultuurpatrimonium. Hierbij in acht genomen dat alle 
kerkorgels tot stand gekomen zijn met het oog op de opluistering van 
de eredienst, is het ook op zijn plaats aan kerkorgels een religieuze 
waarde toe te schrijven. 
Orgelzorg en orgelkonservatie wordt geboren uit het kultuur-historisch 
en religieus waardebesef omtrent het orgel zelf, uit eerbied en respekt 
voor wat door mensenhanden in schoonheid tot stand komt en uit 
piëteit om die schoonheid die wij thans in handen krijgen aan een vol
gende generatie door te geven. Aan deze houding wordt afbreuk gedaan 
wanneer wij menen niet meer te moeten optreden tegen verval dat door 
de tand des tijds ontstaat en beschadiging die door mensenhanden 
wordt teweeggebracht. Een ingrijpen in de konstruktie van het instru-
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ment is alleen gerechtvaardigd met het oog op een betere en integrale 
bewaring van het instrument in de staat waarin het door de maker tot 
een sluitend geheel is opgericht. Elke wijziging die het concept en de . 
aard van het instrument aantast is een vergrijp dat indruist tegen de 
wetgeving. 
Felix Clement schreef in 1849: 
"Il faut ... conserver (à un bon orgue) le caractère de l'époque ou il a 
été construit ... avec le respect qu 'on doit avoir pour une oeuvre d 'art 
conçue avec intelligence et talent." 
Wij zijn slechts erfgenamen van een orgelhezit, geen eigenaars en nog 
veel minder verbruikers. Wij hebben in de kontekst van een lange kul-

. tuurgeschiedenis de plicht en de opdracht kultuurgoed alsook kerkelijk
kultuurgoed aan een volgende generatie door te geven. Wij hebben de 
taak op te treden als bewaarders van een kultuurgoed, met grote waar
dering en respekt voor de eigen wijze waarop dit kultuurgoed tot stand 
kwam. In die geest is zowel de kerkfabriekwetgeving als de monumen
tenwetgeving te verstaan. Men spreekt van instandhouding, herstelling, 
bewaring. Transformatie, wijziging of omvorming van historische· 
orgels is niet alleen in het licht van de monumentenwetgeving maar 
ook in het licht van de wetgeving op de kerkfabrieken te beschouwen 
als een inbreuk op de wet. Liturgische redenen kunnen niet aangevoerd 
worden ter rechtvaardiging van transformatie van een kunstwerk dat 
voor de eredienst is bedoeld. De struktuur van een orgel dat in funktie..
van de eredienst is gebouwd kan niet terzelfdertijd strijdig zijn met die 
eredienst. De eigenlijke verwarring zit in het al of niet aangepast ge
bruik van een dergelijk instrument; deze aanpassing moet gedaan wor
den door de bespeler. 
Wanneer men de wetgeving naar de geest en de bedoeling van de wet
gever interpreteert is er éénzelfde visie waar te nemen in de kerkfabriek
wetgeving en de monumentenwetgeving. Betwistingen zijn het gevolg 
van bevoegdheidsverwarring die in de wetgeving op kerkelijk kultuur
goed nooit geheel is opgehelderd. 
De konkrete richtlijnen in verband met het onderhoud van historische 
orgels, vervat in het K.B. van 27 juni 1977, zijn een verduidelijking 
van dP. verplichting om het orgel in goede staat te bewaren, het te vrij
waren voor beschadiging, en alle werken te laten verrichten die nood-
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zakelijk zijn voor de instandhouding en het onderhoud. 
De inventarisatie van het orgelmatrimonium die bij de oprichting rnn 
de Rijksdienst voor Monumentenzorg in 1972 op gang kwam, IH't > l'l 
door de prospektie ter plaatse van alle orgels een erbarmelijke lo<':--land 
van verval en slecht onderhoud aan het licht gebracht. In d<' nw<'.�tc 
gevallen begint het verval bij het slechte onderhoud. 
Het Par. 2 van het K.B. omschrijft de term "verplichte 011dcrlio11ds
werken". 
Indien het verval in het orgel reeds gevorderd is, is het op t- '. <�n gcgewn 
ogenblik niet meer mogelijk goed onderhouds- of stemwerk Le verrich
ten. 
Dit is het geval bij ruim drie vierde van onze historische orgels. 
Voor deze gevallen is een integrale restauratie de enige verantwoorde 
oplossing. 
Onderhoudswerk als gebod brengt ook een aantal verboden met zich 
mee (vervat in Par. 3) met betrekking tot: 
!)onkundig soldeer- en restauratiewerk dat ook op dit ogenblik nog 

veelvuldig aan historisch pijpwerk wordt verricht, en waardoor blij
vende lidtekens worden toegebracht. 

2) het. doorboren of doorprikken van windladen waarmee ( om een dege
lijke restauratie van windladen uit de weg te gaan) doorspraak ,vordt
gekamoufleerd.

3) het onkundig stemmen van pijpwerk waarbij beschadigingen en ver
minkingen worden toegebracht; beschadiging tijdens het stemmen i!
meestal het gevolg van brutaal gebruik van de stemhoorn, vervuiling
van het pijpwerk of doorspraak in de windladen.

Strijdig met de geest van konservatie is het vervreemden van historisch 
orgelmateriaal evenals het transformeren of vernieuwen van orgelma
teriaal naar een toestand die af wijkt van de originele. 
Tot nu toe wordt in geen enkele wetgeving gehandeld over de enorme 
schade die thans door ongekontroleerd gebruik van de kerkverwarminf?; 
aan historische orgels wordt aangericht. Een zeer strenge kontrole hier
op zal noodzakelijk blijken. Praktisch dient dit bij gebruik van de ver
warming te beantwoorden aan de volgende normen: 
- �ochtigheidsgehalte tussen de 55 à 75 o/ 0
- temperaturen niet hoger dan 150 Celsius
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- trage opwarming, en vermijden van plotse schommelingen.
Vermits de helft van onze Vlaamse historische orgels nog windladen
bezit met gc:-pijkerdc pijpstokken, is de ontreddering van het orgel bij
ongckontroleerd gebruik van de verwarming bijzonder groot. Op dit
punt is cle behandeling van ons orgelpatrimonium in vergelijking met
onze noorderburen uitermate delikaat en moeilijk.
De voorschriften van het K.13. van 27 juni 1977 zijn niet gericht op het
verzwaren van het onderhoudswerk aan historische orgels, maar zijn er
alleen op gericht dat de algemene wetgeving inzake behoud der monu
menten betreffende orgels zou voeren tot praktische en gezonde_ ge
dragslijnen, gegroeid vanuit een grondhouding van eerbied en respekt
voor het orgel als monumentaal kunstvoorwerp.
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De bijlagen I en Il geven alleen de wetteksten weer in zover zij betrekking hebben op ons 
onderwerp. De teksten zijn dus niet volledig. Bijlage 111 is integraal weergegeven. 

BIJLAGE 1: Wetgeving betreffende de Kerkfabrieken 

Dekreet van 30 december 1809 op de 
KERKFABRIEKEN 

HOOFDSTUK 1. 
Het beheer der kerkfabrieken 

Art. 1. - De fabrieken, waarvan de oprichting bij artikel 76 der wet van het germinal jaar X 
bevolen is, zijn gelast voor het onderhoud en het behoud van kerken te zorgen; d e  aalmoezen e n  
goederen, renten en ontvangsten door de wetten en reglementen toegestaan, d e  geldsommen 
door de gemeenten bijbetaald en in 't algemeen al de gelden bestemd voor de uitoefening van d e  
eredienst, te beheren; de uitoefening van de eredienst e n  het handhaven van zijn waardigheid t e  
verzekeren i n  de kerken waaraan zij gehecht zijn, hetzij door d e  nodige uitgaven te regelen. het· 
zij door de middelen om er in te voorzien te verzekeren. 

HOOFDSTUK ll. 
De inkomsten, de lasten en de begroting 

van de kerkfabrieken 

AFDELING 2. 
De lasten der fabriek 

Par. 1. - De lasten in 't algemeen 

Art. 37. - De lasten der fabriek zijn: 
1e Voorzien in de benodigdheden voor de godsdienst, te weten: de sieraden, de heilige vaten, 
het lijnwaad, het licht, het misbrood, de wijn, de wierook, de betaling van de ( ............. ), 
kosters, zangers, orgelisten, klokluiders, swissen, knapen en andere beambten in dienst d e r  
kerk, volgens betamelijkheid en noodzakelijkheid; 

3e Voorzien in de versiering en de onkosten voor de innerlijke verfraaiing der kerk; 

4e Zorgen voor het onderhoud van kerken, pastorijen en kerkhoven; en zo de inkomsten d e r  
kerkfabriek niet volstaan, alle nodige middelen aanwenden opdat i n  het herstellen e n  her bou
wen voorzien worde, dit alles zoals het geregeld is bij par. 3 (zie hierna art. 92). 

Par. 3. - De herstellingen. 

Art. 41. - De kerkmeesters, en inzonderheid de schatbewaarder, zijn gehouden er op te wa
ken dat al de herstellingen behoorlijk en zonder verwijl geschieden: zij zullen er zorg voor 
dragen de gebouwen bij het begin van de lente en van de herfst met deskundigen na te zien. 
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Zij dienen dadelijk, en uit spaarzaamheid, te voorzien in de huur- en andere herstellingen �elke 
de bij artikel 12 bepaalde grenzen niet te boven gaan en zonder evenwel de voor de eredienst 
voorziene uitgaven te benadelen. 

AFDELING 3 
De begroting der kerkfabriek 

Art. 45 - leder jaar zal door de pastoor of kerkbedienaar aan het bureel worden voorgelegd een 
staat van de uitgaven vereist voor de uitoefening van de eredienst, hetzij voor de verbruiksvoor
werpen, hetzij voor de herstelling en het onderhoud van de sieraden, meubelen en benodigdhe
den van de kerk. 

Deze staat zal, na door het bureel artikel per artikel te zijn goedgekeurd, in zijn geheel onder de 
benaming "uitgaven van innerlijke aard" op het ontwerp van algemene begroting gebracht wor
den; de opsomming der uitgaven zal bij bedoeld ontwerp gevoegd worden. 

Art. 47. - De begroting zal iedere jaar in de zitting der maand april voorgelegd worden aan de 
raad; zij dient, met de staat der uitgaven betreffende de uitoefening van de eredienst, aan de 
Bisschop. gezonden om op alles zijn goedkeuring te ontvangen. 

Art. 49. - Indien de inkomsten ontoereikend zijn voor het dekken van de noodzakelijke kosten 
van de eredienst, de nodige uitgaven tot het handhaven der waardigheid er van, het loon der 
............. bedienden van de kerk, het herstellen der gebouwen, of de wedden van de bedienaars 
welke de Staat niet betaalt, dient de begrotingsstaat een opgave te bevatten van de geldsommen 
welke van de inwoners der gemeente moeten gevraagd worden om er in te voorzien zoals in het 
4e hoofdstuk is geregeld. 

HOOFDSTUK 111. 
AFDELING 1 

Het beheer der goederen van de fabriek 

Art. 55. - Er zullen onmiddellijk, en zonder kosten, twee inventarissen opgemaakt worden, een 
van de sieraden, lijnwaden, heilige vaten, zilverwerk, benodigdheden, en in 't algemeen van al 
het mobilair der kerk; de andere van de titels, papieren en aanwijzingen met vermelding van de 

goederen in iedere titel begrepen, van de inkomsten er van, en van de stichting waarmede be
doelde goederen belast zijn. En dubbele inventaris van het mobilair zal aan de pastoor of kerk
bedienaar ter hand gesteld worden. 

leder jaar zal er een overzicht van bedoelde inventarissen geschieden, ten einde de bijvoeging, 
verbeteringen en andere veranderingen aan te brengen; deze inventarissen en overzichten zullen 
ondertekend worden door de pastoor of kerkbedienaar en door de voorzitter van het bureel. 

Art. 62. - De onroerende goederen der kerkfabriek kunnen niet verkocht, vervreemd, geruild, 
of voor een langere termijn dan negen jaar verhuurd worden, zonder een beraadslaging van de 
fabrieksraad, het advies van de Bisschop, en onze machtiging (1 ). 

(1) voor de ruiling van kerkgoederen volstaat thans de goedkeuring van de bestendige depu,a
tie. Zie K.B. van 1 juli 1816. K.B. 16 augustus 1824 en art. 76, slot, van de gemeentewet. 
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Art. 90. - vervangen door de W. 4-3-1870, waarvan art. 3: 

De Bisschop stelt definitief de uitgaven voor de uitoefening van de eredienst vast, en keurt de 

begroting goed, welke hij aan de Gouverneur terugzendt vóór 25 november. 

Vervolgens wordt de begroting onderworpen aan de goedkeuring der Bestendige Deputatie, 

welke de artikels betreffende de uitoefening van de eredienst niet mag wijzigen. De Deputatie 

beslist vóór 15 december. 

Art. 8. - De Gouverneur zendt onmiddellijk gezegde rekeningen, met al de stukken tot staving, 

aan het hoofd van het bisdom, dat definitief de uitgaven afsluit gedaan binnen de voorzieningen 

der begroting voor de uitoefening van de eredienst; hij keurt het overige der rekening goed e n  

zendt alles terug aan de Gouverneur vóór 10 juni. 

HOOFDSTUK IV. 

De lasten der gemeenten betreffende de eredienst 

Art. 92. - De lasten der gemeenten betreffende de eredienst zijn: 

1e Te voorzien in de ontoereikendheid der inkomsten van de fabriek voor de bij artikel 37 voor
ziene lasten: 

3e Te voorzien in de grote herstellingen van de aan de eredienst toegewijde gebouwen. 

Art. 94. - Indien het herstellingen van gebouwen betreft, van welke aard ook. en de gewone 

uitgaven in de begroting voorzien geen fondsen ter beschikking stellen of geen voldoende fond

sen voor deze herstellingen overlaten, dient het bureel hieromtrent verslag uit te brengen bij de 

raad welke een beraadslaging zal treffen om te bekomen dat hierin door de gemeente voorzien 

worde. Deze beraadslaging dient door de schatbewaarder aan de Gouverneur gezonden. 

Art. 95. - De Gouverneur duidt de deskundigen aan welke, in aanwezigheid van een gemeente

raadslid en een kerkmeerster, zo spoedig mogelijk een bestek der herstellingen opmaken. 

De Gouverneur legt dit bestek voor aan de gemeenteraad, op wiens advies hij. indien er aanlei

ding toe bestaat, beveelt dat de herstellingen uitgevoerd worden op kosten der gemeente, e n  

dat bijgevolg door de gemeenteraad op de gewone wijze overgegaan worde tot d e  aanbesteding  
bij het laagste aanbod (zie hierna art. 98). 

Art. 98. - Indien het uitgaven betreft voor herstellingen en herbouwingen welke volgens artikel 

95 zijn vastgesteld, beveelt de Gouverneur dat deze bepaald worden op de inkomsten der ge

meente, en bijgevolg dat door de gemeenteraad op de gewone wijze tot de aanbesteding bij het 

laagste aanbod overgegaan worde. 

Art. 99. - Indien de inkomsten der gemeente niet volstaan, dient de raad te beraadslagen over 

de middelen voor het dekken dezer uitgaven, volgens de bij de wet voorziene regelen. 

Art. 100. - Nochtans, wanneer bewezen zou zijn dat de inwoners ener parochie in de onmoge

lijkheid verkeren te voorzien in de herstellingen, zelfs mits buitengewone heffingen, kan men 

zich wenden tot onze Ministers van Binnenlandse Zaken en van Erediensten, op wier verslag 
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aan de parochie de hulp zal verleend worden welke door hen wordt bepaald, en welke zal ge.

nomen worden op de gemeenschappelijke fondsen voorzien bij de wet van 16 september 1807 

op de begroting van de Staat. 

Art. 101. - In al de gevallen waarin een fabriek de hulp der gemeente moet inroepen, dient 
de Gouverneur opnieuw de begroting der gemeente te onderzoeken en te beslissen of de uit

gave voor de eredienst van de inkomsten der gemeente mag afgenomen worden, of ten belope 

van welke som zulks kan geschieden, behoudens onze goedkeuring voor de gemeenten wier 

inkomsten de 20 000 frank overschrijden. 

Art. 103. - Geen enkele buitengewone belasting kan, voor de kosten van de eredienst op de 

gemeenten geheven worden, tenzij na voorafgaande vervulling der formaliteiten voorgeschre

ven door de wet. 

KONINKLIJK BESLUIT van de 16 AUGUSTUS 1824 houdende dat de kerkbesturen 

en kerkelijke administraties geen beschikkingen kunnen nemen omtrent 

onderwerpen, waarvan de bezorging hen niet uitdrukkelijk bij de bestaande 

wetten, reglementen of verordeningen is opgedragen. 

(J.O. XIX, nr 45) 

(Nederlandse tekst uit het Journal officie! des Pays-Bas). 

Art. 2. - Zonder daartoe alvorens Onze toestemming te hebben verkregen, zal het niet geoor

loofd zijn, om nieuwe kerken of gebduwen, tot de oefening van de openbare eredienst be

stemd, te stichten of op te bouwen, noch om de reeds bestaande te herbouwen of aan dezelve 

een veranderde inrichting te geven; maar .:uilen th, kerkbesturen zich enkel moeten bepalen 

tot de werken van noodzakelijk onderhoud, die de instandhouding der gebouwen mocht vor

deren. 

Art. 5. - Evenmin zal het geoorloofd zijn, om zonder daartoe Onze toestemming, of de toe

stemming der openbare machten, die Wij zullen goedvinden daartoe aan te wijzen (2), te .heb

ben verkregen, uit de kerken weg te brengen, te vervoeren of te vervreemden, of om zich enig 

andere beschikking te veroorloven, met opzicht tot de in de kerken geplaatste voorwerpen van 

kunst of geschiedkundige gedenkstukken, van welke aard die ook zouden mogen zijn, voor zo

ver zij niet toebehoren aan bijzondere genootschappen of bijzondere personen. 

Rondschrijven van 11 mei 1965 van de h. Minister van Justitie betreffende het kerkmeubilair. 

Ministerie van Justitie. Bestuur der Erediensten, Giften, Legaten en Stichtingen. 

1e sectie nr 8.168 Alg. Zaken. Aan de Heren Provinciegouverneurs 

Mijnheer de Gouverneur, 

Naar aanleiding van de reorganisatie van de binneninrichting van een groot aantal katholieke 

kerken, ingevolge de nieuwe liturgische voorschriften van de kerkelijke overheid, heeft mijn 

departement U bij circulaire van 24 maart 1965, zelfde kenmerk medegedeeld dat U defini

tieve onderrichtingen zouden worden yegeven voor een spoedige en vereenvoudigde behan

deling van tal van dergelijke zaken. 

(2) A.B. 28-12-1944. Enig artikel. Aan de Minister van Justitie is opdracht verleend om de bij 

artikelen 2 en 5 van het koninklijk besluit van 16 augustus 1824 voorgeschreven machtigingen 

toe te staan. 
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De onderrichtingen in onderhavige circulaire werden voorbereid in overeenstemming met de 
diocesane overheden en de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen en 
beogen de vrijwaring van het kunst- en archeologisch patrimonium dat zich in de kerken 
bevindt. 
Ik ben ervan overtuigd dat de kerkfabrieken, die de bewaarders zijn van een belangrijk deel 
van 's lands kunstschatten, zoals in het verleden hun medewerking zullen verlenen bij de 
instandhouding van dit patrimonium door een nauwgezette toepassing van de hiernavolgende 
onderrichtingen. 

1. Voor de voorlopige plaatsing in de kerken van meubilaire voorwerpen en voor de voorlo
pige of definitieve verplaatsing ervan binnen die gebouwen is, ingeval deze voorwerpen niet
worden verbouwd of geen geheel vormen met de muren, de bevloering of de zuilen, geen
toestemming vereist. 
Die verrichtingen kunnen onder de verantwoordelijkheid van de betrokken kerkraden worden 
uitgevoerd. 

ll. De ontwerpen van verplaatsing in de kerken van meubilaire voorwerpen die niet worden 
verbouwd maar die met de gebouwen een geheel vormen en waarvoor de uitvoering van wer
ken aan deze gebouwen nodig is, moeten door de kerkfabriekbesturen aan het Gemengd
Comité voor de binneninrichting van de kerken ter machtiging worden voorgelegd. B edoeld 
comité is in iedere provincie ingesteld onder het voorzitterschap van de provinciegouverneur -
tot wie de aanvragen moeten worden gericht - of zijn gemachtigde, en bestaat bovendien deels
uit corresponderende leden van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen 
en deels uit leden van de Commissie voor Kerkelijke Kunst van het bisdom. 
Bedoelde ontwerpen kunnen worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de betrok
ken kerkeraden, overeenkomstig de richtlijnen van dat Gemengd comité.
Is in een uitzonderlijk geval het Gemengd comité het niet eens omtrent de wenselijkheid van
de toelating voor de verplaatsing of de daaruit voortvloeiende werken, dan zal mijn departe
ment beslissen, na het advies te hebben ingewonnen van de Bisschop van het bisdom en van 
de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. 

111, Wanneer het ontwerpen betreft voor het wegnemen, het vervreemden of het verbouwen· 
van meubilaire voorwerpen, waarbij aan de kerken al dan niet werken moeten worden uitge
voerd, dienen de kerkfabrieken tot het Gemengd Comité een verzoek om machtiging van die 
ontwerpen te richten. 
Dit comité is bevoegd om te oordelen of bedoelde voorwerpen al dan niet een kunst- of archeo
logische waarde bezitten. 
Betreft het meubilaire voorwerpen zonder kunst- of archeologische waarde, dan kunnen de ont
werpen voor het wegnemen, vervreemden of verbouwen en de eventueel hiermede verband hou
dende werken aan de kerken, door de betrokken kerkeraad worden uitgevoerd met inachtne-
ming van de richtlijnen van het Gemengd Comité. 
Is in een bijzonder geval dit comité het niet eens omtrent de wenselijkheid van de wegneming, 
de vervreemding, de verbouwing of de eventueel daaruit voortvloeiende werken aan de kerken, 
dan zal mijn departement een beslissing nemen na het advies te hebben ingewonnen van de 
Bisschop van het bisdom en van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschap
pen. 
Mocht dit comité echter van oordeel zijn dat de meubilaire voorwerpen ee·n kunst- of archeo
logische waarde bezitten, dan is de uitvoering van de ontwerpen voor wegneming, vervreem
ding, verbouwing of voor eventuele uitvoering van hiermede verband houdende werken aan de 
kerken, onderworpen aan mijn voorafgaande toestemming, bij toepassing van het koninklijk 
besluit van 16 augustus 1824 • dat kracht van wet heeft · en van het besluit van de Regent 
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van 28 december 1944, genomen ter uitvoering van voornoemd koninklijk besluit. 
Mijn toestemming zal eventueel slechts worden verleend na toezending aan mijn departement, 
door uw bemiddeling, van een dossier met inzonderheid de beslissing van de betrokken kerke
raad, foto's van bedoeld meubilair en de plannen van de ontworpen verbouwingen aan het 
meubilair of de kerken. 
Gelieve die dossiers, alvorens ze mij over te leggen, te doen aanvullen met het advies van de 
bevoegde Bisschop van het bisdom en van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en 
Landschappen. 

IV. De definitieve plaatsing van nieuwe meubilaire voorwerpen in de kerken is, krachtens 
voornoemde besluiten, altijd aan mijn voorafgaande toestemming onderworpen. 

Op te merken valt: 
1 e dat de Gemengde Comités in uitzonderlijke gevallen de overlegging kunnen eisen van alle 
documenten die ze onontbeerlijk achten om met kennis van zaken te kunnen beslissen; 

2e dat de door de kerkfabrieken bij de gemengde comités ingediende aanvragen als ingewil· 
ligd mogen worden beschouwd, als die comités, binnen drie maanden na het indienen van de 
aanvragen, aan de kerkfabriekbesturen geen kennis hebben gegeven van het gevolg dat eraan 
is voorbehouden. Wanneer echter de Gemengde Comités de kerkfabriekbesturen om bijko
mende inlichtingen of documenten hebben verzocht, gaat een nieuwe termijn van drie maan
den in vanaf de datum waarop die inlichtingen of documenten werden verstrekt. 

Betreft het aanvragen die de Gemengde Comités voor beslissing aan mijn departement moeten 
doorzenden, dan dienen de kerkfabrieken die beslissing af te wachten. 

Ik acht het tenslotte nauwelijks nodig eraan te herinneren dat, telkens als bedoelde verrich
tingen, of zij nu van voorlopige of van definitieve aard zijn, voor de kerkfabriek een uitgave 
mochten ten gevolge hebben, de uitvoering ervan niet enkel aan de bovenbedoelde toestem
ming is onderworpen, maar ook aan de voorafgaande goedkeuring van de daartoe nodige kre
dieten. 

Gelieve bovenstaande onderrichtingen ter kennis te brengen van alle kerkfabriek· en gemeen
tebesturen van de provincie. 

De Minister van Justitie, P. Vermeylen. 

BIJLAGE Il: Wetgeving betreffende de Monumenten 

Koninklijk Bosluit van 7 januari 1835 tot oprichting van do Koninklijke Commissie voor 

Monumenten. 

Leopold, Roi des Belges, 
A tous présents et à venir, Salut. 
vu les dispositions de l'art. 2 de I' arrêté du 16 août 1824, relatif aux attributions des fabri

ques des églises; 
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Considérant, d' autre part, qu' il importe d'assurer la conservation des monuments du pays 
remarquables par leur antiquité, par les souvenirs qu ' ils rappellent, ou par leur import ance 
sous Ie rapport de l'art; 
Sur Ie rapport de notre Ministre de l'lntérieur, 
Nous avons arrêté et arrêtons; 
Article premier. Une Commission est instituée à l'effet de donner son avis, sur la demande 
du Ministre de !'Interieur: 

1 Sur les réparations qu'exigent les monuments du pays remarquables par leur antiquité, 
par les souvenirs qu'ils rappellent, ou par leur importance sous Ie rapport de I' art; 

2 Sur les plans relatifs aux constructions et réparations des éd ifices mentionnées dans 
l'art. 2 de l'arrêté du 16 août 1824, et d'autres édifices publics; 

Art. 3. Notre Ministre de I' lntérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
Donné à Bruxelles Ie 7 janvier 1835 (signé) Léopold. 
Par Ie Rai: Le Ministre de l'lntérieur, (signé) De Theux 

Wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen. 

Albert, Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil. 
De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt: 

Hoofdstuk 1. 
Onroerende goederen 

Eerste afdeling. 
Monumenten en gebouwen 

Artikel 1. Op voorstel, hetzij van de koninklijke commissie voor monumenten en landschappen, 
hetzij van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar zij gelegen zijn, 
worden de monumenten en gebouwen waarvan het behoud, In historisch, artistiek of weten
schappelijk opzicht van nationaal belang is, in hun geheel of gedeeltelijk gerangschikt bij ko
ninklijk besluit en onder bescherming van den Staat gesteld. 

Artikl 2. Wanri'eer werken van onderhoud, versteviging of herstel noodig worden om de histo
rische, artistieke of wetenschappe'iijke waarde van een gerangschikt monument of gebouw t e 

bewaren, verleenen de Staat, dé betrokken provincie en de betrokken gemeente hun bijdrage ,n, 
de kosten dezer werken, in de bij koninklij k besluit vast te stellen voorwaarden en verhoudingen 
De bijdrage van den Staat mag niet lager zijn dan die van de gemeente, behoudens toestemming 
van deze laatste. 

'Indien de betrokkenen, ondanks de hun overeenkomstig de vorenstaande paragraaf gedane aan

biedingen tot tegemoetkoming, weigeren de werken te laten uitvoeren welke noodig zijn om het 
verval of de beschading van het onroerend goed te voorkomen, mag de Regering ze van ambts
wege laten uitvo eren en gerechtelijk de terugbetaling der uitgave bekomen, in de mate waarin 
de belanghebbenden er het voordeel van hebben genoten, zonder dat laatstgenoemden zich 
kunnen beroepen op de vorenstaande paragraaf. 

Wanneer het monument of gebouw aan een particulier toebehoort, mag deze, in plaats van de 
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noodige werken uit te voeren, eischen dat de Staat zijn onroerend goed onteigene. 

Artikel 3. De eigenaar van een gerangschikt monument of gebouw mag er geen verandering van 
blijvenden aard aan brengen, waardoor het uitzicht wordt gewijzigd zonder daarvoor de toela
ting te hebben ontvangen bij koninklijk besluit, getroffen nadat de koninklijke commissie voor 
monumenten en landschappen alsmede het college van burgemeester en schepenen advies heb
ben uitgebr ach t. 
De koninklijke commissie voor monumenten en landschappen en het college van burgemeester 
en schepenen worden geacht een gunstig advies uit te brengen, indien zij niet binnen een maand 
definitief uitspraak doen. 

Artikel 4 . Wanneer er voor een gerangschikt monument of gebouw zou gevaar bestaan voor 
verval of zware beschadiging, zo het in het bezit blijft van zijn eigenaar, mag de Koning, op 
aanvraag of na advies van de koninklijke commissie voor monumenten en landschappen, 
machtiging verleenen tot onteigening ten algemenen nutte, hetzij door den Staa_t, hetzij door 
de gemeente. 

Wanneer er, zonder cle bij artikel 3 voorziene toelating, werken aangevangen worden, waar
door het behoud van een gerangschikt gebouw of monument in gevaar wordt gebracht of het 
uitzicht ervan gewijzigd, mag de burgemeester of de gouverneur de werken door tussenkomst 
van de gewapende macht laten stilleggen. 

Artikel 5. Tenzij door de betrokken partijen anders werd overeengekomen, geldt elke ontei
gening, gedaan krachtens de artikelen 2 en 4, voor het geheele monument of gebouw, al werd 
dit slechts voor een deel gerangschikt, en bovendien voor het terrein dat er bij behoort. 

Hoofdstuk 111. Algemene bepalingen. 

Artikel 21. Wordt gestraft met een boete van 1.000 tot 10.000 fr.: 

1. Hij die, zonder de bij artikel 3 voorziene toelating, werken heeft ondernomen waardoor het 
behoud van een gerangschikt monument of gebouw in gevaar kan worden gebracht of het uit
zicht ervan gewijzigd; 

Artikel 23. Bij elk vonnis van veroordeling wordt bevel gegeven tot herstelling van de gerang
schikte gebouwen monumenten, ?nroerende en roerende goederen in hun oorspronkelijken 
staat of tot uitvoering van de noodige werken om hun in· de mate van het mogelijke hun vroe
ger uitzicht terug te schenken en dit op kosten van den veroordeelde, onverminderd de schade
loosstelling. 

Artikel 24 . De Staat mag, zoo de provincies, de gemeenten en de openbare instellingen niet 
handelen, in hun plaats optreden of tusschenkomen in het door hen aanhangig gemaakt geding. 

Koninklijk Besluit van 13 december 1968 betreffende de samenstelling, de organisatie en de 
bevoegdheid van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. 

Artikel 3. Par . 1. De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen bezit twee 

autonome secties . De ene behorend tot de franstalige cultuursector en de andere tot de neder

landstalige cultuursector. 
Elke autonome sectie bezit een afdeling met betrekking tot de monumentenzorg en een met 
betrekking tot de landschapszorg. 
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Artikel 4. Behalve in de gevallen voorzien bij de wet van 7 augustus 1931, op het behoud van 
monumenten en landschappen, verlenen de autonome secties op verzoek van de bevoegde 
Minister advies inzake: 

1e De conservatie van monumenten en kunstmobilair, alsmede omtrent hun eventuele be
stemming. 
2e De archeologische herstellingen van monumenten en mobilair. 
3e De ontwerpen betreffende de gebouwen waarvan sprake in artikel 2 van het koninklijk be
sluit van 16 augustus 1824, en betreffende andere openbare gebouwen. 

Koninklijk Besluit van 1 juni 1972 tot oprichting van een rijksdienst voor monumenten- en 
landschapszorg bij het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur. 

Boudewijn, Koning der Belgen, 
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 

Gelet op artikel 66, tweede lid, van de Grondwet; 
Overwegende dat, met het oog op een efficiënte bescherming van de monumenten en landschap
pen, het aangewezen is over te gaan tot de oprichting van een rijksdienst voor monumenten e n  
landschapszorg. 

Artikel 2. Bij het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur wordt een dienst 
opgericht onder de benaming "Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg". 

Artikel 3. De opdracht van deze dienst wordt voor de monumenten en hun kunstbezit en voor 
de· landschappen, die tot de bevoegdheid van Onze Minister behoren, bepaald als  volgt: 

1e het aanleggen en bijhouden van lijsten; 
2e het opmaken van inventarissen; 
3e de studie en de voorbereiding van de maatregelen in verband met de conservatie en d e  be

veiling van monumenten en hun kunstbezit tegen rampen en oorlogsgevaar; 
4e de publikatie van inventarissen en van wetenschappelijke bijdragen in verband met d e  mo

numenten- en landschapszorg; 
5e het toezicht op het onderhoud en de instandhouding van de monumenten; op het onder

houd, de conservatie en de restauratie van het kunstbezit behorend tot deze monumenten 
en op de vrijwaring van de landschappen. 

Decreet van 13 juli 1972 tot wijziging van de wet -van 7 augustus 1931 op het behoud van mo
numenten en landschappen. 

Boudewijn, Koning der Belgen, 
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet, 

De Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap heeft aangenomen en Wij bekrach· 
tigen hetgeen volgt: 

Artikel 1. van de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen 
wordt vervangen door wat volgt: 
"Op initiatief van de Minister tot wiens bevoegdheid de Nederlandse Cultuur behoort, hierna 
genoemd de Minister, of op voorstel hetzij van de Koninklijk Commissie voor Monumenten 
en Landschappen, hetzij van het college van burgemeester en schepenen van de gemeenten 
waar ze gelegen zijp, hetzij van het federatie· of agglomeratiecollege, hetzij van het provincie-
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bestuur, worden de monumenten en gebouwen waarvan het behoud in historisch, artistiek of 
wetenschappelijk opzicht van nationaal belang is, geheel of gedeeltelijk gerangschikt bij ko
ninklijk besluit en onder bescherming van de Staat gesteld. 

Koninklijk Besluit van 24 september 1974 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 13 de
cember 1968 betreffende de samenstelling, de organisatie en de bevoegdheid van de Konink
lijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. 

Boudewijn, Koning der Belgen, 
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 
Gelet op de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen. 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 31 mei 1860 tot benoeming van de corresponderende 
leden in elke provincie; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 30 juni 1862 tot goedkeuring van het huishoudelijk regle
ment van de Koninklijke Commissie voor Monumenten; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 29 mei 1912 tot oprichting van een afdeling der land
schappen, wijzigende de Koninklijke Besluiten van 7 januari 1835 en van 31 mei 1860 het 
eerste instellende een Commissie voor Monumenten, het tweede benoemende de corres�on
derende leden in elke provincie; 
G

_
ele� op het Koninklijk_ Besluit van 13 december 1968 betreffende de samenstelling, de orga

n1sat1e en de bevoegdheid van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen; Overwege�de dat de regl�menteringsbesluiten betreffende de samenstelling, de werking en de 
. bevoegdheid van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen wel aan de 

historische evolutie van deze instelling getuigen, maar in hun geheel gezien niet meer aange
past zijn aan de hedendaagse eisen; 
Overwegend� d_

at in het perspectief �an een modern beeld inzêlke monumenten- en landschaps
zorg de herziening van deze teksten zich opdringt; 

Overwegende dat een structuurverandering van de nederlandse autonome sectie van de Konink
lijke Commissie voor Monumenten en Landschappen een betere samenwerking met de Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg zal mogelijk maken; 
Overwegende dat er bijgevolg eve,:ieens een einde dient gemaakt te worden aan de huidige mandaten; 
Gelet op de bij Koninklijk Besluit van 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van 
State, inzonderheid artikel 3; 
Gelet op de dringende noodzakelijkheid; 
Op de voordracht van Onze Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden, 
Hebben Wij besloten en besluiten Wij: 

Art. 1. Het besluit vervangt de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 13 d.ecember 1968 be
treffende de samenstelling, de organisatie en de bevoegdheid van de Koninklijke Commissie 
voor Monume�ten en Landschappe� vo_or wat betreft de samenstelling van de nederlandstalige 
autonome sectie, en regelt de organisatie en de bevoegdheid van de nederlandstalige autonome 
sectie voor zover het gebouwen, monumenten en landschappen betreft in het Nederlandse taal
gebied. 

Art. 7. Benevens in de gevallen bepaald voorzien bij de wet van 7 augustus 1931, op het behoud 
van monumenten en landschappen, verleent de nederlandstalige autonome sectie op verzoek van 
de bevoegde Minister advies inzake: 

le de conservatie van monumenten en het roerende kunstbezit, met inbegrip van hun eventuele 
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bestemming; 
2e de archeologische herstellingen van monumenten en het roerend kunstbezit; 
3e de ontwerpen betreffende de gebouwen waarvan sprake in artikel 2 van het konin klijk be
sluit van 12 augustus 1824, en betreffende andere openbare gebouwen. 

Decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten. 

Boudewijn, Koning der Belgen. Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, on_ze Groet.
De Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap heeft aangenomen en W11 bekrach· 
tigen hetgeen volgt: 

Hoofdstuk 1. 
Algemene bepalingen. 

Artikel 1. Dit decreet regelt de bescherming, de instandhouding, het onderhoud en het herstel 
van in het Nederlandse taalgebied gelegen monumenten en stads- en dorpsgezichten. 

Artikel 2. Dit decreet verstaat onder: 
1) de Minister: de Minister tot wiens bevoegdheid de Nederlandse Cultuur behoort; 

2) monument: een onroerend goed, werk van de mens of van de natuur of van beide samen, 

dat van algemeen belang is omwille van zijn artistieke, wetenschappelijke, historische, volks·
kundige, industrieel-archeologis'che of andere sociaal-culturele waarde, inbegrepen de zich
erin bevindende roerendé zaken, onroerend door bestemming; 

Hoofdstuk 11. 
Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. 

Artikel 3. De koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, Ned_erlands_e sect_ïe, 
hierna te noemen de Koninklijke Commissie, heeft tot taak de Minister van advies te dienen in· 
zake monumenten en stads- en dorpsgezichten. Zij verricht voorts werkzaamheden haar bij of 
krachtens dit decreet opgedragen. 
De Koninklijke Commissie bestaat uit een centrale commissie en provinciale commissies. De 
Koning bepaalt de bevoegdheid, de samenstelling en de werking van de K oninklijke Commissie. 

Hoofdstuk 111. 
Rijksdienst voor Monumenten· en Landschapszorg. 

Artikel 4. Er is een Rijksdienst voor Monumenten· en Landschapszorg, hierna te noemen d e  
Rijksdiensf, die tot taak heeft het beleid inzake de bescherming, d e  instandhouding, het onder· 
houd en het herstel van monumenten en stads· en dorpsgezichten voor te bereiden en uit te 
voeren. De Rijksdienst bestaat uit een hoofdbestuur en provinciale directies. De Rijksdienst 
verleent aan de Koninklijke Commissie medewerking bij de uitvoering  van haar taak en neemt 
tevens het secretariaat van de Koninklijke Commissie waar. 
De Koning bepaalt zijn samenstelling en zijn werking. 
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Hoofdstuk IV 
De bescherming van monumenten en stads· en dorpsgezichten 

Afdeling 1 
De voorontwerpen en de ontwerpen van lijst van de voor 

bescherming vatbare monumenten en stads- en dorpsgezichten. 

Artikel 5 par'. 1. De Minister legt per gemeente één of meer voorontwerpen van lijst van de voor 
bescherming vatbare monumenten en stads- en dorpsgezichten aan en vervolledigt deze. Deze 
voorontwerpen van lijst" bevatten de mogelijk op te leggen erfdienstbaarheden. Openbare be
sturen en particulieren kunnen de Minister verzoeken, monumenten en stads- en dorpsgezichten 
in de voorontwerpen van lijst op te nemen. 

Afdeling Il 
Koninklijk Besluit tot bescherming van een monument en 

stads- of dorpsgezicht. 

Artikel 7. De Koning, de Koninklijke Commissie gehoord, gaat over tot de definitieve bescher· 
ming van de op de ontwerpen van lijst voorkomende monumenten en stads- en dorpsgezichten. 
Deze worden in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Dit koninklijk besluit vermeldt de alge
mene en desgevallen specifieke voorschriften inzake instandhouding en onderhoud. De in
schrijving op de ontwerpen van lijst vervalt van rechtswege indien deze koninklijke besluiten 
niet zijn opgenomen uiterlijk één jaar na de publikatie van de voormelde ontwerpen van lijst 
in het Belgisèh Staatsblad. Die termijn kan, bij gemotiveerde beslissing van de Minister, eenmaal 
voor ten hoogste zes maanden worden verlengd. 

Afdeling 111 
Register van beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichten 

Art. 1 O Par. 1. De Rijksdienst houdt voor elke gemeente een register bij van beschermde monu
menten en stads- en dorpsgezichten. De Minister stelt de inrichting van het register vast. 

Afdeling IV 
Beschermde monumenten en stads· en dorpsgezichten 

Art. 11. Par. 1. De eigenaars en vruchtgebruikers van een beschermd monument of van een in 
een beschermd stads- of dorpsgezicht gelegen onroerend goed, zijn ertoe gehouden, door de 
nodige instandhoudings- en onderhoudswerken, het in goede staat te behouden en het niet te 
ontsieren, te beschadigen of te vernielen. 

Par. 4. Werken die werden begonnen zonder dat hiervoor de vereiste machtiging is bekomen 
of die worden uitgevoerd in strijd met bij zodanige machtiging gestelde voorwaarden, kunnen 
worden stilgelegd door de Minister, de provinciegouverneur, de burgemeester, de ambtenaren 
van de gerechtelijke politie, alsook door de daartoe door de Minister aangewezen ambtenaren, 
op eigen initiatief of op bevel van de Minister, desgevallend met behulp van de openbare macht. 

Par. 5. De genoemde personen hebben toegang tot de voor bescherming vatbare onroerende goe
deren, om alle nodige opsporingen en vaststellingen te verrichten. Wanneer deze verrichtingen 
de kenmerken van een huiszoeking dragen mogen zij enkel worden uitgevoerd indien er aan
wijzingen bestaan voor een misdriif en op voorwaarde dat de politierechter hen daartoe heeft 
gemachtigd 
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Par. 7. Sommige beschermde monumenten en stads- of dorpsgezichten kunnen omwille van hun 
uitzonderlijke architectuur-historische waarde voor het Europese bouwkundig erfgoed onder 
rechtsstreekse bescherming van het Rijk worden geplaatst. De Minister stelt de lijst op. De in
standhoudings-, onderhouds -, en restauratiekosten kunnen in voorkomend geval ten laste van 
het Rijk vallen. 

Hoofdstuk V 
Strafbepalingl!n 

Art. 13. Onverminderd de toepassing van de bij het Strafwetboek of bij andere wetten of decre
ten bepaalde straffen, wordt gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden 
en een geldöoete van 1.000 tot 5.000 frank of met één van deze straffen al leen: 

1. hij die verzuimt de overeenkomstig artikel 5, Par. 4, en artikel 11, par. 2, bij k oninklijk be
sluit bepaalde voorschriften na te leven met betrekking tot de instandhouding en het onder
houd van voor bescherming vatbare of beschermde onroerende goederen;

2. hij die zonder de in artikel 11, par. 4, voorgeschreven machtiging; of in strijd met bij zoda
nige machtiging gestelde voorwaarden, werken uitvoert aan een beschermd monument of aan
een in een beschermd stads- of dorpsgezicht gelegen onroerend goed;

Art. 15. Bij elk vonnis van veroordeling wordt bevel gegeven tot het terugbrengen van het 
goed of de goederen in hun vroegere toestand en dit op kosten van de veroordeelde, onvermin

derd de schadeloosstelling. 
Bij het verstrijken van de in het vonnis vastgestelde termijn, kan de Minister of zijn gemachtigde 
de werken op kosten van de eigenaar laten uitvoeren. 

Hoofdstuk VI 
Overgangs- en opheffingsbepalingon. 

Art. 16. Par. 1. De wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen, 
gewijzigd bij decreet van 13 juli 1972, wordt voor de in het Nederlandse taalgebied gelegen 
monumenten en stads- en dorpsgezichten, opgeheven, met uitzondering van de art. 2, eerst  lid, 

5 tot 11, en 16 tot 20. 

Par. 2. De onder het stelsel van de wet van 7 augustus 1931, gewijzigd bij het decreet van 13 
juli 1972, begonnen procedures tot erkenning als beschermd monument, worden voortgezet 

overeenkomstig bedoelde wet. 
De rangschikkingsbesluiten genomen bij toepassing van de wet van 7 augustus 1931, gewijzigd 
bij decreet van 13 juli 1972, behouden hun rechtsktacht tot zij overeenkomstig dit decreet wor
den gewijzigd of opgeheven. Ten aanzien van deze erkenningsbesluiten gelden al de gevolgen die 
dit decreet verbindt aan de koninklijke besluiten tot bescherming. 

De bepalingen van dit decreet treden in werking op de door de Koning te bepalen datum en 
uiterlijk op 1 januari 1976. 

BIJLAGE 111: Wetgeving met betrekking tot instandhouding en onderhoud van orgels. 

27 JUNI 1977. - Koninklijk besluit tot bepaling van bijkomende algemene voorschriften in
zake instandhouding en onderhoud van de monumenten en stads- en dorpsgezichten, meer be-

paald voor de orgels 

BOUDEWIJN, Koning der Belgen, 
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 

42 

Gelet op de wet van 7 augustus 1931 betreffende het behoud van monumenten en landschap
pen; 
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsge
zichten, inzonderheid op de artikels 5, par. 4, en 11, par. 2. 
Gelet op het koninklijk besluit van 6 december 1976 tot bepaling van de algemene voorschrif

ten inzake instandhouding en onderhoud van de monumenten en de stad· en dorpsgezichten 
vermeld in de bij ministerieel besluit vastgestelde ontwerpen van lijst van de voor bescherming 
vatbare monumenten en stads- en dorpsgezichten, of van definitief bij koninklijk besluit be
schermde monumenten en stads- en dorpsgezichten; 
Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 

1973, inzonderheid op artikel 3, eerste lid; 
Gelet op de hoogdringendheid; 

Op de voordracht van Onze Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden, 

Hebben Wij besloten en besluiten Wij: 

Artikel 1. Onverminderd de bepalingen van het koninklijk besluit van 6 december 1976 tot 
bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van de monu· 
menten en de stads- en dorpsgezichten zijn de hierna volgende algemene voorschriften inzake 
instandhouding en onderhoud van toepassing voor de orgels, vermeld of begrepen in de bij 
ministerieel besluit vastgestelde ontwerpen van lijst van de voor bescherming vatbare monu
menten en stads- en dorpsgezichten alsmede in de bij koninklijk besluit beschermde monu-
menten, stads- en dorpsgezichten. 

Art. 2. De eigenaar is verplicht het orgel in goede staat te bewaren, het te vrijwaren voor be

schadiging, en alle werken te laten verrichten die noodzakelijk zijn voor de instandhouding en 

het onderhoud. 

Art. 3. Par. 1. Met het oog op de instandhouding en het onderhoud moet het orgel regelma

tig en vakkundig onderhouden en gestemd worden. 

Par. 2. Onder de verplichte onderhoudswerken wordt ondermeer verstaan: 

1. kleine herstellingen aan het klavier, de windvoorziening, de windlade en het pijpwerk; 
2. het bijregelen van de traktuur en de mechanieken; 
3. het verhelpen van intonatiegebreken; 
4. het reinigen van het orgel; 
Par. 3. Bij het uitvoeren van de onderhoudswerken is het verboden: 
1. onkundig soldeerwerk te verrichten aan oude pijpen, opsneden te verlagen en pijpen open te 
maken aan de kern. Aan orgelmakers die de soldeerkunst niet beheersen, is het verboden her
stellingen te verrichten aan oud pijpwerk; 

2. ramen van windladen te doorboren en de laden onderaan door te prikken; 
Par. 4. Bij het stemmen moeten volgende richtlijnen in acht genomen worden: 

1. stemmen met de stemhoorn zonder dat de stemranden van het pijpwerk worden beschadigd, 

of zonder het pijpwerk stom te maken door het indrukken van de monden; 
2. uitsluitend stemmen in pijpwerk dat niet is vervuild; 
3. stemmen op windladen die niet lek zijn, en geen doorspraak of overloop vertonen; 
4. stemmen met geschikte windlevering en winddruk, uitgaande van een toonhoogte die past bij 

de oorspronkelijke lengte van de pijpcorpora; 

"Par. 5. Het is ondermeer verboden: 

1. te stemmen door hard kloppen met de stemhoorn; 

2. te stemmen door steminsnijdingen; 
3. te stemmen door niet originele stemlappen en expressions aan te brengen; 

4. te stemmen door pijpwerk in te korten of af te snijden; 

43 

.. 



5. te stemmen door gaten te boren in de pijpvoeten;
· · h I behoort weg te nemen of

Art. 4. Het is verboden historisch materiaal dat tot het h 1storisc orge 

te doen verdwijnen. 
d d'e afwijkt van de 

Het is verboden historisch orgelmateriaal te transformeren naar een toestan 1 

originele, of te vervangen door afwijkend nieuw materiaal.

. 
. h tand"gheden voornamelijk de

Art. 5. De eigenaar is ertoe gehouden de kilmatolog,sc e oms 1 ' 

d d t • 
1 n en onder controle te hou en a 

warmte en de vochtigheid in het gebouw, zodanig te rege e 

geen nadelige omstandigheden voor het orgel kunnen ontstaan.

d h d z·i·n dit is waarvan het regelmatig
Art. 6. Voor orgels die niet meer normaal te on er ou en 1 

' • plicht een 
d. k ebeuren zijn de eigenaars ver 

onderhouds· en stemwerk niet meer vakkun 19 an 9 
. 

' 
k d. restauratie

restauratiedossier aanhangig te maken, ten einde te gepasten tijde tot een des un ,ge 

te kunnen overgaan. 

V Aangelegenheden is belast met
Art. 7. Onze Minister van Nederlandse Cultuur en van laamse 

de uitvoering van dit besluit. 

Gegeven te Brussel, 27 juni 1977. 

Van Koningswege: 

De Minister van Nederlandse Cultuur 

en van Vlaamse Aangelegenheden, 
-

Mevr. H. DE BACKER-VAN OCKEN 

BOUDEWIJN 

... 

Ghislain Potvlieghe 

ANTIPODES IN HET MODERNE ORGELMAKEN 

Ambachtelijke en Industriële faktuur 

Een goed orgel - een kunstwerk - wordt gebouwd met principes en vak
vaardigltei<:I. Een gedeeltelijk afwijken van deze stelregel blijkt te leiden 
tot een niet-volwaardig muziekinstrument. 
Het principe betekent, hel nemen van een artistiek engagement. Het 
kunstwerk is altijd geëngageerd, het deelt steeds iets mee, het is nooit 
neutraal. Het artistieke engagement brengt het werk van de instrumen
tenbouwer in Je context van compositie- en vertolkingsstijl(en). 
Elk orgel, gebouwd volgens de regels van het engagement en vakvaardig
heid is uiteraard een historisch document. Uitein<lelijk is er het instru
men L om de compositie te vertolken en is als dusdanig gemaakt in optie 
voor bepaalde of zelfs voor kenmerkende componeerstijlen. Het even
wicht gaat teloor wanneer compositie, vertolker én instrument niet on
der één en dezelfde noemer te brengen zijn. Zowel vertolker als luiste
raar wil graag composities van het hoogste niveau. 
De vertolker vermag expressie te verlenen naargelang de graad van artis
ticiteit van de compositie die hij speelt en van het hem ten dienste 
staand muziekinstrument. 
Door het maken van een instrument stelt de maker ervan een akt, dit 
wil zeggen dat hij uiting geeft van dé intentionaliteit waardoor hij zich 
heeft geëngageerd in zijn tijd. 
Oe orgelmaker bouwt op basis van argumenten zijn gemotiveerde visie 
op: zijn werk is artistiek geëngageerd. Daartegenover moet het fabrieks
product worden gesteld als "gedegageerd" werk. Het is metee� de ergste 
vijand van het ware kunstwerk. 
De artistieke optie die de bouwer neemt, is het vóórcomponeren van 
een klankbeeld. Vandaar dat de vertolker enerzijds inspirerende instru

menten aantreft en anderzijds doodse, amorfe, f ossielachtige fabrieks
producten. 
Evenals de in de fabriek vervaardigde orgels kunnen door artisanaal 
ingestelde ateliers instrumenten afgeleverd worden die bijzonder gaaf 
zijn afgewerkt zonder daarom enig artistiek niveau te halen. 
Orgels Louwen is niet alleen een kwestie van ambachtelijkheid, er is 
daarenboven steeds een artistieke optie, genomen door de maker van 
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het' werk van wie een engagement t.o.v. een componeerstijl ,.vordt 
vereist, noodzakelijk. Want van de compositie gaat een bepaalde arti
,stieke filosofie uit, en deze dient in de eerste plaats te worden lwgrepen.
'En gerespecteerd. 

De kunstenaar is van nature uit geëngageerd. Zijn verantwoordelijkhe
den kan hij bezwaarlijk ontlopen. De industriële orgelmakerij is in zijn 
"degagement"lotitercommercieel: het resorteert onder de leveranciers die 
binnen eèn bepaald tijdsbestek hun produkten moeten als afgeschreven 
beschouwd zien. 
De geëngageerde orgelmaker neemt zijn feitelijke verantwoordelijkheid 
op en maakt zijn kunst tot middel waardoor hij zich bewust kan engage
ren, anders gezegd, artistieke opties neemt. De "deësgageerde" onderne
mer negeert een artistieke situatie; hij is de knecht van de geihdustriali
seerde orgelbouw. Door zijn expliciete stellingname draagt de geënga
geerde kunstenaar een boodschap uit, of verbindt er zich bewust toe 
medium te zijn, tussen de muzikale schepper en de vertolker. 
Een waarachtig kunstwerk draagt in zich een geloofsbelijdenis, een idea
lisme en een spiritualiteit. Vandaar dat de maker in totale verbonden
heid tot zijn werk staat. Inmengingen - door bv. het betrekken van on
derdelen uit industriële werkhuizen, fabrieken genaamd - schaden, r_em
IÏle!l en nivelleren. In dit licht is het zgn. bouwpakket een niet te onder
schatten remmer van een' muziekinstrumenten-bouwcultuur. liet biedt 
als voo�deel dat men onkunde verbergen kan, maar als nadeel dat het 
stagnatie tot gevolg heeft. 
De kunstenaar draagt de globaliteit van verantwoordelijkheden: hij ver
deelt de risico's en problemen niet. Wie dat doet, bekent zwakte. 
Feit is daarenboven, dat de industriële orgelbouw het verleerd heeft de 
instrumenten naàr hun juiste waárde te schatten. Dit blijkt o.m. al uit 
de lage - commercieel concurrerende - prijzen die men bedingt voor mu
ziekinstrumenten en de restauratie ervan. Door de onderwaardering wordt 
de artisanale orgelbouw gefnuikt. 

Wat houdt het in, ambachtelijk werk? 
Het is de wetenschap om grondstoffen te verwerken zonder aan routine
werk te zijn verslaafd, maar te zijn onderworpen aan een gedurige 
kritische ingesteldheid, uitgaande van artisticiteit en handvaardigheid. 
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De monteur-instrumentenmaker is in feite op de "buitenwereld" aange· 
wezen. Het betekent artistieke in-autenticiteit of aliënatie. Dit soort 
van instrumentenmakers heeft geen artistieke boodschap uit te dragen, 
wel een commerciële. l lij laat zich bepalen en meeslepen door de zwak
heden van het ordinaire van zijn tijd. 
Is de bomvpaketten-rage tegenwoordig de ergste remmer voor de schep
pende _artiest en de grootste remmer voor de ontplooiing van de bouw
cultuur, het electronium daarentegen wordt bij voorkeur als de zonde
bok aangezien. Maar door dit behendig manoeuver wil de industriële 
orgelbouw aan de kritiek ontlopen. Het electronium is een instrument 
of ap�araat dat hier buiten beschouwing valt omdat het in wezen geen 
orgel 1s. Maar 11et fabrieksorgel is, hoe dan ook, eeri orgel omdat het 

��jpw�rk, windlade, blaasbalg, traktuur enz. bevat. Dit aspect bemoei
hJkt mtermate de concurrentie-positie, op het financiële vlak weliswaar, 
van het orgel door de artiest gebouwd. 

Nieuwe stijlgevoeligheden worden geëxploreerd. ln zich. is orgelbouw

historisch, maar het is alsof het nooit veroudert. Ook de hedendaagse 
orgelbouw betekent continuë aanvulling, verdieping en verrijking, ten
minste voor de ambachtelijk en geëngageerde bouwer. 
Er werd al heel wat geëxperimenteerd met het compromis-instrument, 
maar het is gebleken niets meer te zijn dan een opeenstapeling zonder 
normbesef. Het js zelfs geen "verzameling" meer, het is een bijeengaren 
tot een onoverzichtelijke rommel. 
Het compromis-orgel is een product van de fabrieksorgelmakerij. 
Aldus staat de orgelbouwindustrie ofte commerciële orgelbouw wel 
telkenmale in het teken van de vervalsing, de aliënatie. Daartegenover 
staat de werkelijk bewust-historische orgelbouw van de hedendaagse 
bouwer. De historische orgelbouw wordt gedragen door een duidelijke 
ideologie; men erkent er instrumenten met zin en betekenis, orgels 
die waarden verdedigen ... afstand nemen. Deze instrumenten zijn ont
staan uit een fundamenteel andere aanpak dan deze gemaakt voor het 
veelzijdige faire-plaire waartegen geen vaste waarden kunnen worden 
geplaatst. 
De industriële orgelbouw poogt verschillende, tegenstrijdige behoeften 
te bevredigen. In deze tegenstrijdigheid ervaart men dat men geen speci-

47 



fieke verlangens meer kent, welke echte en welke schijnbehoeften zijn. 
In de industriële orgelbouw kan men hooguit gladgepolijste verwarring 
ontdekken, maar alvast geen oplossingen. Deze commerciële orgel make
rij gedijt daar het best waar cultuur in onzekerheid verkeert. 

Men wil de crisis wegwerken. Maar wegwerken naar welke normaliteit'? 
Waar wil men naartoe? Het is duidelijk dat men "terug" wil: terug 
naar het orgeltype, terug naar een evenwichtige, harmonische situatie. 
De orgelkunst is ook door deze crisis fundamenteel aangetast: er wo_rden 
nog steeds vele orgels gebouwd maar orgelkunst en· orgelcultuur komen 
nauwelijks aan bod. 

De industriële orgelbouw heeft inmiddels ook wel ontdekt dat referen
tie naar een bepaalde stijl een veilige commerciële optie is geworden 
maar van al wat in dit verband op de markt wordt gebracht, zelfs door 
vele ambachtelijk ingestelde ateliers, blijkt de boodschap van een be
paalde bouwstijl aanwezig, vooral door ·zijn sterke afwezigheid. Het 

. copieëren van oude ï"nstrumenten is een ontdekkingstocht ondernemen. 
Het is een feit dat waarachtige copiëen in de orgelbouw vrijwel niet aan 
te treffen zijn, hoezeer men daar ook de mond van vol heeft. De copie 
is meestal hooguit een flauw afkooksel van het model. Men zou er kunr1en 
uit concl�deren dat d� aanvaardbare interpretatie van een kunstwer k  
het werk is van rede en intuitie samen. 

Zoals het tot op de vooravond van de industriële orgelbouw gewoon 
was dat de leerling bij zijn meester het vak leerde en daarna zijn e igen 
weg ging, is het juist dat tweederangsfiguren niet verder komen dat het 
ovérnemen �an de techniek of de,afspiegeling is van hetgeen de meester 
maakt. Persoonlijkheden maken gebruik. van de aangeleerde technieken 
als middel tot het realiseren van hun opvattjngen. 

Zo is ook de vertolker een oorspronkelijke persoonlijkheid: de  inter
pretatie van de compositie kan niet losgemaakt worden van de eigen 
persoonlijkheid en de eigen subjectiviteit van de interpreet. 
Wanneer de orgelmaker er niet in slaagt zijn ideeën te concretiseren en 
te individualiseren in het instrument. dat hij maakt, dan is het instru
ment als kunstwerk mislukt. 
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ln deze tijd waarin de mediocriteit wordt geprezen, wordt de illuzie 
gekoesterd dat een optie voor hogere waarden niet zo noodzakelijk is. 
Hogere waarden kennen we alvast uit historische voorbeelden. We 
weten pas wat we verliezen, wanneer ze verdwijnen. Zich neerleggen 
bij dit verlies sluit spirituele armoe in. 
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Jaap Keppel 

EEN ORGEL VAN DE RIJCKERE IN NEDERLAND. 

In de tweede helft van de 18e eeuw, toen Axel weer tot een zekere wel
stand was gekomen, ontstond het verlangen een orgel in de  kerk te heb
ben. Meermalen had men plannen gekoesterd, die vanwege d e  hoge kos
ten niet gerealiseerd konden worden. 
De toenmalige burgemeester Josias Paulus, die tevens kerkmeester was, 
beijverde zich zeer voor de orgelzaak, en op zijn aandringen besloot 
men eind 1775 over te gaan een nieuw orgel te laten maken. 
Men bepaalde voorzichtigheidshalve: "het bestek zoude evenredig zijn 
naar het fonds dat men tot hetzelve had". 
Er werd een inzameling gehouden, die de verwachtingen verre overtrof, 
terwijl men uit de kerkelijke goederen ook nog gelden had gereserveerd, 
zodat men opdracht kon geven voor een vrij groot en goed o rgel. 
Op 7 .September 1775 werd een overeenkomst getekend met de gebroe
ders de Rijckere uit Kortrijk en gelijktijdig de opdracht gegeven tot het 
maken van de "kas ronsom" aan de plaatselijke timmerman Hendrik 
Beaufort. Het schilderwerk aan orgel, oxaal en kerk werd opgedragen
aan Jacobus Platteeuw, eveneens een inwoner van Axel.
Het werk vlotte kennelijk goed, want op 21 december 1775 kon offi
cieel de eerste pijp geplaatst worden. Hiervan getuigd een fraaie in
scriptie op de grootste pijp van de prestant in het front, aangebracht
juist boven het labium. Op de achterzijde van deze pijp bevind zich een 
zelfde inscriptie, waarschijnlijk als proef voordat de definitieve aan de
voorzijde werd aangebracht. (zie foto)
De tekst aan de voorzijde, omrankt d·oor fraai getekende krullen, luidt
als volgt: 
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Dese pijpe is 
ingestelt Door 
D :H: Mijn Heer 
J osias paulus 
Borgemeester Der 
stede en ambacht 
van axel en nuesen 
Desen 21 Desember 1775 

Eind februari 1776 was het instrument gereed, dat "in malschheid ende
zwaerte van geluid verscheiden orgels in voorname steden, welken on
eindig veel meer hadden gekost, verre overtrof". 
Op 27 februari werd het door de oudste predikant der stad, Abraham
Ruys, ingewijd. De Magistraat was voor deze gelegenheid in "volle
sterkte" op het stadhuis bijeengekomen, en begaf zich na het beein
digcn van hel klokgelui in "volle vergadering" naar de kerk, alwaar bij
de intrede van "l lunne Edel Achtbaren" het nieuwe orgel begon te
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spéien. Na afloop van deze plechtigheid werd nog een "alleraangenaamst 
concert" gespeeld, dat "omtrent een half uur duurde". 
De dispositie, die uit twee, niet geheel overeenstemmende. bronnen he
kend is, kan, na bestudering van het orgel, met vrij grote zekerheid de 
volgende zijn geweest: (in de schrijfwijze zoals van andere orgeb van de  
Rijckere bekend is) 

Bourdon 8' 
Prestant 4' 
Flute 4' 
Doublette 2' 
Nazare 
Tierce 
Sexquialter bas 
Sexquialter superius 
Cornet 5 r. 
Fourniture 3 r. 
Cimbal 2 r. 
Trompet bas 
Trompet superius 
Clairon bas en superius 
Tremblant Royaal 
Tremblant Doux 

3 balgen 
klavieromvang C D tol cl"'

Pedaalomvang C D tol g 

Samenstelling Fourniture: 

Cl' - 2/3' -1/2' 

bes 11/3'- l'- 2/3' 

f' 2'-11/3'-1' 

bes'22/3'-2'-l l/3' 

Tot eind 1923 heeft dit orgel in Axel dienst gedaan, echter niet g�heel
ongeschonden. Volgens mededeling van de Heer J .P. Smies, organist  �e
Ax�l, z�u de Rotterdamse orgelmaker v.d. Kleii, die het orgel m
onderhoud had, één of meerdere stemmen hebben verwijderd, omdat ze
toch niet gebruikt werden. Mogelijk heeft .deze v .d. Kleij of o ok de
firma-Dekker uit Goes die later bemoeienissen met het orgel had· er
andere registers voor in de plaats gezet. 
Nu verplaatst de orgelzaak ons naar Beek (Limburg-Nederland) en wel 
in het najaar van 1923. 
Het orgel in de Hervomde Kerk was in zeer slechte toestand geraakt, en 
men zocht naar een oplossing. Aanvankelijk was een harmonium gepro
beerd, maar dat voldeed niet in deze toch vrij kleine kerk. 
Ook was gesproken over de koop van een salonpijporgel van de Heer 
Regout uit Maastricht. Door middel van een advertentie kwam men in 
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contact met de firma Dekker uit Goes, die een orgel aanbood voor 
fl 800,-. E:r werd een reis naar Goes ondernomen en vandaar met Dek
ker naar Axel,. waar het betreffende orgel te zien en te horen was. 
t\len vond het wat volheid van geluid aangaat beter dan het orgel van 
de Heer H ego ut. Dekker hield van snel zaken doen, en hoewel er andere 
kooplustigen waren, naar zijn zeggen, stelde hij de conditie dat degenen, 
die het orgel direct konden plaatsen, voorrang hadden. Er werd de af
spraak gemaakt, dat Dekker op 25 November naar Beek zou komen om 
te zien of het orgel in de kerk kon staan en wat er voor het oude orgel 
kon worden geboden, en eventueel gelijktijdig het koopcontract met 
de kerkvoogden af te sluiten. De prijs zou met de kosten van transport 
en eventuele veranderingen, fl 1300 à 1400 zijn.  Inmiddels was ook 
nog contact gezocht met de orgelmaker Peereboom uit Maastricht, 
om nieuwe stemmen te plaatsen in de oude orgelkast. Maar inplaats 
van een offerte te zenden, had Peereboom de Heer Regout een her
nieuwd aanbod laten doen van zijn huisorgel, met de bedoeling op die 
manier van de Meer Regout de opdracht te krijgen voor een behoorlijk 
werk. Dit was niet de bedoeling en er rees wantrouwen in Beek tegen 
Peereboom. 
Dekker kwam de 25e November en de koop werd gesloten, voor het 
oude orgel werd fl 50 ,- gegeven, zodat voor het "nieuwe orgel" 
fl 1265,17 1/2 moest worden betaald. Om de zaak financieel rond te 
krijgen, beschikte men nog over een bijzondere bron van inkomsten. 
De kerk bezat een stuk grond, dat verhuurd werd aan de families van 
Didden en Haagmans. In 1890 bood Simon van Didden aan op dit 
stuk land canadassen te planten en wanneer deze bomen kaprijp waren 
zdu de opbrengst voor de kerk zijn. 
Dit was nu het geval en een houtzager schatte de bomen op fl 850. 
üc bomen werden openbaar verkocht en de opbrengst bedroeg fl 1155. 
Op 21 December werd het de Rijckere orgel in gebruik genomen. Tot 
J 968 heeft dit instrument dienst gedaan, het werd ter gelegenheid van 
de kerkrestauratie elders in Beek opgeslagen, terwijl Lambert Erné 
voor de orgelcommissie een rapport opstelde voor de restauratie. Later 
werd het naar de werkplaats van de orgelmakers Fama en Raadgever te 
Utrecht overgebracht, waar het nu nog op de restauratie wacht. Tot 
slot willen we een beschrijving geven van de toestand waarin het orgel 
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zich bevond voor de demontage, en de mogelijkheden van een restaura

tie bezien. 
Het betreft hier namelijk een uniek instrument, naar op het o�enblik

bekend is, het enig overgebleven orgel van de Rijckere van zuidelijke

factuur. Het orgel van de Oostkerk te Middelburg kan men hierbij niet

betrekken, daar het van opzet en stijl een gans ander type is, men had

bij de opdracht als conditie gesteld dat het in hollandse stijl moest wor

den gemaakt. De Rijckere heeft dit echter niet waar kunnen maken,

het orgel is afgekeurd en later door een_ andere orgelmaker af{;!;emaakt.

Ook wat dispositie-samenstelling, alsmede het front; wijkt nogal af van

wat bij orgels van zuidelijke makelij gebruikelijk is. 

Zo echter niet bij het orgel van Axel· Beek. (zie foto)

Een typisch zuidelijk front met Rococo snijwerk, bestaande uit drie 
torens, elk vijf pijpen bevattende met ronde opgeworpen labia, en  twee 
tussenvelden met elk dertien pijpen welke spitse labia hebben. 
Het gehele front is van tin en was gepoljjst, nu echter met aluminium 
verf bestreken, de labia waren met bladgoud belegd, nu zijn ze zwart 
geverfd, het goud is onder de verflaag echter nog aanwezig. 
De kast en het snijwerk is nu van een saaie donkerbruine verflaag voor
zien, terwijl sierlijk� tongen tussen de pijp voeten, die oorspronkelijk 
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vergultl waren, nu zwart geverfd zijn. De eikenhouten kast is waarschijn
lijk oorspronkelijk blank geweest, hier en daar met bladgoud afgezet. 
fa zijn op verschillende plaatsen bladgoud-versieringen aangetroffen 
direct op het ongeverfde hout aangebracht. 
Onder de �eprofileerde lijst , waarop de frontpijpen staan, bevindt zich 
een uitneemharc band, waardoor de ventielkast bereikbaar i8. 
De klaviatuur, die overigens niet meer origineel ·is, bevindt zich aan 
de frontzijde. De registertraktuur is in zijn geheel nog oud, zij het 
dat een enkele trekker ontbreekt. De windlade, alsmede het wellenbord 

. .  

' 

ZtJn n_og _origineel. Het pedaal is helaas verdwenen, men heeft bij de
p laats111g rn Beek een stuk van de onqerkast afgezaagd, daar de beschik
bare hoogte op het oxaal ontoereikend was. 
�o zien we een van origine sierlijk en elegant instrument voor ons, thans 
111 onttakel�� toestand, echter met alle mogelijkheden aanwezig om in
oorspronkelijke staat teruggebracht te worden. Hier doemt echter het 
eerste probleem op. Wanneer het orgel weer in de kerk van Beek terug
?epla��st moet worden, blijft de hoogte ·ontoereikend om de onderkast 
111 ongme le toestand terug te brengen en het pedaal weer te reconstrue
re�,. Hel lijkt wenselijk om te zien naar een andere en ook grotere kerk
ruim te, waar het orgel, ook wat het geluid betreft, beter tot zijn recht 
kan komen. 
D_e oude ,vindvoo�ziening, alsmede de heide tremulanten, waren in Beek 
met meer __ aanwez1g. Het orgel ontving zijn wind van een elders opgestel
de ·magaz11nbalg, waarvan. de schepbalgen direct door een wasmachine-
motor werden aangedreven. Een en ander zorgde ,,00 l . . r een noga onsta-
biele wrnd, alsook voor hel nodige lawaai. 
Van het oude pijpwerk is nog tamelijk wat bewaard gebleven. 
Het groot octaaf van de bourdon, elf pijpen van eikenhout, was in de 
jaren '50 nog aanwezig, doch is nu spoorloos verdwenen. 
De doublette 2' was vervangen door een strijker-viola 4'·, op de plaats 
van de tongspelen waren een gamba en een célèste geplaatst, echter 
zonder het oorspronkelijke rooster te vervangen; waar de gaten te 
groot waren was eenvoudig een plankje met kleinere gaten gespijkerd. 
Bij deze tongspelen moet nog een kanttekening worden geplaatst. 
In de hiervoor genoemde dispositie wordt genoemd: Clairon bas en 
:-uperius. Het geheel doorgaan als '\' register is nogal ongebruikelijk, 
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Clairon bas en Cromorne 8' superius is vrij normaal, merk waardig is 
echter, dat op dit punt beide bronnen wel overeenstemmen.  

. Bij demontage van rooster en windlade kunnen de nog aanwezige
oorspronkelijke gaten hierin opheldering verschaffen. 
Hier doemt een tweede probleem op voor de restauratie, er is namelijk 
geen orgel meer over van de Rijckere, waarvan de tongspelen als voor· 
beeld kunnen dienen voor de reconstructie van de verloren gegane van 
het betreffende orgel. Wij hopen dat er nog eens een orgel van d e  
Rijckere aan het licht komt, o f  dat er pijpwerk van d e  Rijckere ,vordt 
ontdekt, door een latere orgelmaker in een ander orgel venverkt. 
Hier moeten we nog eens het grote belang van een goede inventarisatie 
van het orgelbezit onderstrepen gekoppeld aan een grondige studie van 
archiefmateriaal, zodat restaurateurs zich zo breed mogelijk kunnen 
oriënteren. 
Van de sexquialter ontbreekt het tertskoor, en van de cimbal resten 
nog slechts een tiental pijpjes. De samenstelling van deze cimbal kon 
daarom niet worden vermeld, doch deze zal mogelijk één koor hog er 
hebben gelegen dan die van de fourniture. 
Het overige pijpwerk is geheel oud. Erg gaaf is het helaas niet bewaard 
gebleven, veel deuken en zwaar beschadigde stemranden, maar kan met 
de nodige vakmanschap en piëteit goed gerestaureerd worden, en  tevens 
dienen als· uitgangspunt voor het nieuw bijmaken van de verwijderde 
stemmen of ontbrekende koren. Vermeldenswaard is nog, dat op al het 
binnenpijpw�rk nog de lijmverf (krijt en gom) aanwezig is. 

Bronnen: 
Ds Jan Scharp, Geschiedenis en Costumes van Axel 
Willem Lootens, Bericht wegens het nieuwgebouwde orgel in de Oostkerk binnen 

Middelburg 
Notulenboek Hervormde Gemeente Beek 
G. Potvlieghe, onuitgegeven studie over de Rijckere
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Raymond Schroyens. 

ORGELMUZIEK OP PE WEEGSCHAAL 

(naar een lezing, gehouden op de Orgeldagen te Averbode, 1968) 

Het <lome.in van de 'claviermuziek' in de 16de, l 7de en 18de eeuw is 
zo uitgestrekt dat het niet in een handomdraai kan omgeploegd worden. 
Het is een omzeggens nog bijna totaal braakliggend land waar naar niet 
zo belangstellend omgekeken wordt omdat het zogezegd alleen maar 
"kleine vruchten" oplevert. Claviermuziek of, anders nog muziek voor 
manuaal alleen, wordt gewoonlijk beschouwd als een achterblijvertje; 
een debiel broertje van de "grote" orgelwerken. Het is nochtans erg 
belangrijk om er over te spreken of te schrijven, vooral tegenwoordig, 
nu er steeds meer positiefofte 4-voet-orgeltjes verschijnen die met hun 
ene manuaal (en doorgaans zonder pedaal) noodzaak en belang (!) van 
een aangepaste muziekliteratuur onderstrepen. 

Al heeft men thans schijnbaar wel definitief de richting ingeslagen én 
naar de toekomst én naar het verleden, en al beseft men ook dat de 
kabinetorgels, zelfs de regalen en portatieven, het destijds erg druk 
moeten gehad hebben, zelfs dàn blijkt het domein van de claviermuziek 
nog niet het volle zonlicht te ontvangen bij de practici van het pijpen
& windladeninstrument. Men kan - te oordelen naar de programma's 
van nog heel wat concertorganisten · in alle gemoedsrust blijven geloven 
dat er niets anders voorhanden is dan muziek voor grote orgels met 
zelfstandig pedaal. 

Deze overtuiging is weliswaar nog een nabloeier van een idée fixe die 
geplant werd in de late l 9de- vroege 20ste eeuw, idée fixe die op haar 
beurt ontstond uit één van de vele misvattingen omtrent het wezen van 
sommige dingen; in dit geval nl. dat het orgel, in zijn potentiële wedijver 
met het symfonieorkest, op reusachtige en omvangrijke geluidsprincipes 
moet rusten, evenredig aan de eigentijdse scheppingen in de plastische. 
zowel als aan de architectonische kunst. 

Bewijsmateriaal hiervoor is er genoeg voorhanden en we treffen ook nu 
nog voldoende programmabroehures van orgelconcerten aan waarin het 
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'plastisch-volumineuze' ideaal wordt nagestreefd. Het i� lwkmaal niet 
de bedoeling het genre zelf in se te veroordelen, want liPt lijkt ons 
onaanvechtbaar dat iedere kunstuiting weergave en af:=-:lraling zijn van 
hun époque. Het nawerken van één tijdsgebied op een andn kan soms 
lang duren, maar het wordt uiteindelijk toch wel noodzakf'lijk dt· tijds
en geesteswijzigingen in te zien, te absorberen en naar waardt' lt' :::chat
ten. Daarom lijkt het ons nuttig even na te gaan welk,· paden er be
wandeld werden om te komen tot de situaties die geleid lwblw11 lot de 
opvattingen van heden. 

De voorbije eeuw, die van de Romantiek, werd gcvitalizei"rd door het 
virtuozendom van Paganini en Liszt, door het heldendom van Wagner, 
het academisme en hef nationalisme van Brahms en V erdi, en door het 
kosmopolitisme van Mahler. Een eeuw geleden koeslerd<· de muzikale 
wereld zich in liefdegevoelens jegens land en volk, iets wal tol 1;c11 muzi
kaal racisme heeft geleid. Iets minder dan een eeuw gd<;den �;c·raakte 
men in kerkelijke- en organisten middens in lichterlàaie voor hel mach
tige verleden van de kerkmuziek en de hoogconjunctuur van de orgel
kunst, iets wat o.m. geleid heeft tot wat wij nu kennen als de orgel
renaissance. Deze manifestatie moet beschouwd worden als een eerlijke 
poging tot lotsverbetering van zowel orgel als organist en we kunnen het 
voor die tijd evengoed een kulturele revolutie noemen als een akte van 
eerherstel ten gunste van een instrument dat jarenlang aan een syslhe
matische ontluistering was overgeleverd geweest. 

We kunnen ons de gebeurtenissen vrij goed voorstellen: de  ontwaarding 
van het orgel, jaren tevoren moet trapsgewijze gebeurd zijn, stukje bij 
beetje en op een eerder onbewuste manier. "Onbewust" kunnen we het 
inderdaad noemen wanneer men helemaal niet gaat zitten nadenk en 
over de aard en het karakter van het instrument. "Trapsgewijs" i:; zeker 
niet overdreven uitgedrukt wanneer men het klassieke orgel beschouwt 
dat ïn de 17de en 18de eeuw zijn bloeitijd kent en dat men in de l 9de 
en vroege 20ste eeuw volledig van fisionomie veranderd aantreft. liet 
Prestant-register van weleer, met zijn omzeggens transparante, recht
lijnige klank, vormde uiteraard het "medium", tevens het basis-register 
van het orgel. Tweehonderd jaar later zal deze Prestant van naam ver-

58 

wis�clcn, zal bovendien zijn klankintensiteit overdadig aangedikt en op
gevoerd worden en zal hij op de koop toe vaak nog zijn mediatieke 
functie moeten delen met andere voorkeurstemmen. Deze karakter 
stemmen waren één na één sterk individueel en subjectief gekleurd, dit 
in overeenkomst met de wezenlijke elementen van de Romantiek zelf. 
Het "romantisch" orgel was uiteindelijk helemaal in een panoramisch
horizontaal patroon terecht gekomen en volledig geinspireerd op het 
zegevierend symfonieorkest. liet was toch Herlioz die ooit gezegd heeft: 
"het orlu�st is de kei:ter, het orgel is de paus." - ten uitspraak die hele
maal in overeenstemming was met het voelen en denken van de roman
tici. 

De romatiek, op zoek naar een uitweg voor haar ongeneeslijke Sehn
sucht, vond -net als nu nog- solaas in de vlucht naar het verleden. 
De talloze "Wandcrer" in vers en lied, de "zwerver" die we hebben 
leren kennen uit de "Lieder eines fahren?en G_esellen" ontdekten op 
hun terugtocht naar het verleden de kunst van Bach en Händel, nadien 
die van Palestrina en zijn tijd, later die ·van Josquin, Dufay en van hun 
geestesverw.anten de Menestrelen, zo tot bij de eerste krist enen. En 
waarom niet? Schliemann zocht en vond -beweerde hij- het oude 
Troje, Champollon ontsluierde de hiërogliefen van Ptolemajus en de 
ganse antieke wereld werd zo goed als naar West-Europa overgebracht. 

De ontdekkingstocht is lang geweest. Vijftig tot zeventig jaar geleden 
begonnen ook de organisten aandacht te besteden aan de orgelmuziek 
van vóór de periode waarmee zij (geesteshalve) vertrouwd waren, zij 
het dan alleen nog met werk van komponisten die onbetwistbaar aan 
de top stonden. 
Zo verscheen de ene publicatie na de andere van Bach 's hér-ondekte 
werken. Het is een algemeen aanvaard feit dat Jaak Nikolaas Lemmens 
één der eersten -zon iet dé eerste- is geweest om de diepe zin van Bach 's 
polifone orgelwerken voor zichzelf en de wereld te reveleren. Onge
twijfeld heeft ook de school van C. Franck (wellicht via Lemmens?) 
de klassieke polifonie een gul hart toegedragen, maar is het niet merk
waardig dat de organisten in hun komposities zelf weinig getuigenis 
ad hoc afleggen en dat ten overstaan van een Lemmens en een Franck-
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een niet-organist als Johannes Brahms veel duidelijker en zeer positief 
stelling nam voor contrapuntisch orgelkompositie dan bdi. df-' opko
mende Franse orgelschool dit deed, en dat mannen zoals �lax Heger en 

Sigfried Karg-Elert deze techniek tot in het overd�evenc zijr� gaa�1- t
��

e;
passen, zij het dan gekoppeld aan klanken-sensualisme en v1r� uo::,1te1t · 
Was de virtuositeit niet de Magie en was het klanken-sensualisme (het 
orkest) niet oppermachtig? Was de opera niet de gebiedster en was het 
Symfonisch Gedicht niet het klankbord? Gewis ! 

We zijn alten vertrouwd geraakt met de neiging, eigen aan de H.oman
tiek om alle situaties tot het uiterste op te voeren. Het behoorde nl. tot 
de étalage van elk muzikaal evenement dat ook de kunstenaar · d� inter
mediaris tussen mens en muze - in deze enscenering het summum van 

uit;endige distinctie bereiken zou. Als uitgangspunten denken �e aa� 
dé twee voorbeelden: Paganini en Liszt. Technische volma a�thei� pri
meerde enerzijds, anderzijds konden geen grenzen de eeuwige_ :-i_turm 

und
0

Drang stuiten. Het nationalisme dat door de Franse revolutie 111 g e
sluierde gedaante op het wereldtoneel werd gevoerd, werd langsom 
krachtiger en vatte eveneens post in het gemoed van elk rechtge�a_rd
kunstenaar. Op dat ogenblik zien we een Guilmant die zijn "Archives 
des Maitres de l'Orgue" samenstelt, een Straube die ongeveer het�elfde 
doet voor �ijn nationale orgelmeesters, een Bossi die de oude Italiaanse 
orgelkomponisten verzamelt en menig ander die dit verricht ten bate 
van zijn eigen orgelpatrimonium. 

Vanzelfsprekend hebben deze verzamelaars een krachtige stoot gegeven 
aan wat men nadien de orgelrenaîssan�e is gaan noemen. Zij hebben het 
gedaan met liefde en in de overtuiging iets goeds te doen, en dat hebben 
ze inderdaad ook! Maar ze hebben het gedaan met de inzichten waar
over zij op dat ogenblik beschikten en met de toen heersende mentali
teit. Die waren hoofdzakelijk le) Romantisch-idealistische dfift die de 
geest deed verhuizen naar een tijd van schijnbaar heerlijke, onbekom
merde levenslust (en daar had de romantiek zo'n nood aan!), 

2e) de wil om, zonder efficiente histo
rische. kennis, lukraak op speurtocht te gaan naar vermoedelijke vind
plaatsen, 
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3e) de verleiding .om te sentimentalizeren 
door het verleden te integreren in het leven van dat ogenblik zelf. 

Werken, die reeds imperiale allures bezaten, werden zodanig aangepakt 
dat ze super-imperiaal gingen klinken, tedere muziek mocht voortaan 
druipen van tederheid. 
De geest van het "symfonisch" orgel liet zich gelden bij de uitvoering 
van oude muziek. Dit was logisch, want de disposities van deze romanti
sche instrumenten veranderden inmiddels niet, evenmin als de artistieke 
en esthetische inzichten van de organisten. Zo kwam men er toe de 
oude meesters in een (toen hedendaagse) nieuwe grondverf te zetten en 
hun werken te re-modeleren naar de actuele smaak. Wat uiterlijk niet 
voldeed aan de verborgen eisen werd bereidwillig bijgewerkt of verbe
terd (lees: veranderd), al naar gelang van de persoonlijke smaak of be
gaafdheid. ten orgel heette nu eenmaal een "machtig" instrument te 
zijn en men apprecieerde tenslotte gesuperposeerde akkoorden en ver
bluff cn d pedaalspel! 

Het wordt, vanuit deze optiek bekeken, thans aannemelijk dat in een 
tijd waarin men smaak had voor uitgebreide en wilde parafrazen op pia
no over delen van opera's en symfonieën, men er zich in organistenmid
dens evenmin om gelegen liet geliefkoosde werken uit de oudheid een
drachtig naar het orgelklavier over te hevelen. ,Vioolsonaten van Corelli 

'klavecimbelstukjes van Couperin, delen uit Concerti van Vivaldi en
Handel, opera's van Lully en Campra werden prompt tot orgelmuziek 
omgewerkt, en wat aanvankelijk voor het salon of het theaterpodium
was voorbestemd, belandde thans óp het doxaal. 

Men verwijt dit alles grotendeels -zoniet helemaal- aan het heersende im
mobilisme en het gemis aan relativeringszin bij de to·enmalige burgerij. 
Zij heeft de parnassus geteisterd door onwetendheid en door haar gemis 
aan kritische instelling. Zij heeft echter wél van de agh. "mooie muziek" 
een consumptieartikel gemaakt, daardoor een nogal ernstige vorm van 

verslaafdheid in het leven roepend waartegen de volgende generaties 
pijnlijk en hardnekkig zouden reageren. 
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Het doet thans allemaal wel een beetje gek aan. intussen 11<:dl liet ech

ter ruim 25 jaar tijd gevergd vooraleer men deze mentaliteil op c<'n sp ot

lachje is gaan onthalen, en dit dan op de dag van heden lang nog niet 

overal! 

Globaal bekeken moeten we toegeven dat het precies deze falsilïc aties 

en onbesuisde arrangementen geweest zijn die het ons vandaag mogelijk

hebben gemaakt een duidelijker inzicht te verwerven in de oude muziek 

en haar problemen. Want zoals het ook met de kennis van de oude 

meesters der schilderkunst zou vergaan, zo moest ook bij <fr muziek, 

naast het ontdekken van onjuistheden, ernstig aan vergelijkenck studie, 

reconstructie en esthetische beschouwing w orden gedaan, wou men ver

lost geraken van de frustraties waarmee tenslotte elke jonge generatie te 
kampen heeft nadat ze door de voorgaande "pedagogisch" losgelaten 

wordt. 
Er is heden werkelijk ge�n nood meer aan adaptaties of bewerkingen . 
Er is ook geen plaats meer voor ze! Het is nl. onze (en veler) vaste over
tuiging dat Corelli een vioolmeester is geweest die, voor zover men 
weet, niet voor het orgel gecomponeerd heeft_ Het lijdt ook geen twijfel 
dat een Lully voor orgel gekomponeerd zou hebben indien hij dat ge
wenst had. Men make dus van Lully geen organist, wanneer hij als vio
list en danser - en vooral als operakomponist - moet gezien worden! 

Nemen we nu even een ander aspect van het orgelspelen onder de ioep: 
ontelbare keren hebben we Händel's "Largo" op orgel gehoord. 
Deze opera-aria bevat alsdusdanig niets dat om een orgel vraagt en heeft 
er dus geen uitstaans mee. Het is evenwel ontzettend vast te stellen dat 
men nooit echte orgelmuziek v�n Händel hoort, nl. zijn Volun taries en 
Fuga's, die, naar de traditie Boyce, Greene, Wallond, etc., op orgel of 
op klavecimbel moeten uitgevoerd worden, maar in wezen alle kenmer
ken van orgelmuziek in zich dragen. Zou het niet verkieselijker zijn voor 
een organist de theatermuziek van een Ram eau, Camp ra of Delalande 
van de orgellessenaar te nemen en er bvb. missen van Lebègue , Cléram
bault of De Mage voor in de plaats te zetten? De tijd is nu daar om 
Trumpet Tunes en Hornpipes uit Purcell's klavecimbelsuites op het
klavecimbel en niet in de eerste plaats op orgel te spelen, terwijl ZIJn 
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"Voluntary on the Old 1-lundre<lth" beter op het orgel tot klinken 
gcbrac:ht wordt dan te moeten pronken in zwijgzame anthologie-boeken. 
Wie heefl er tenslotte de XII. In Nomine van !Juli of "Ut Pe Mi Fa ' ., \ ' - " '

Sol, La" van Byrd, of de Ricercari van Frescobaldi of Trabaci in hun 
volle schi�tering kunnen beluisteren'? Ik denk: de komponisten zèlf! 
Onze organisten kennen het repertoire voor hun instrument niet of 
hoogst onvoldoende en we mogen hieruit afleiden dat er ook op dit
gebied nog een schrijnend analfabetisme heersl! 

Daaraan is echter te verhelpen indien men zou streven naar volgende 
punten: groots mogelijke realiteit en objectieve repcrtoriumkeuze, en 
iedere uitvoering volgens de exacte verhoudingen van het werk. En 
aangezien de chaos die volgde op de eerste "ontdekkingen" geëvolueerd 
i�- naar klare en d�_idelijke inzichten terzake, wordt het hmg�om wense
lijker dat ook de lijd voor een degelijke sanering in hel repertoire van de 
concert organist zou aanbreken. 

De internationale music?log;i_e, uitg�ngspunt \'Oor wetenschappelijke
aanpak van de oude muziek, 1s reeds jaren in een stadium van betrouw
baarheid en absolute informatie gctr<"dcn. Centra zoals de universiteiten 
van Cambridgc, Oxford, Yale, llarvard; The American lnstitute of Musi
cology, de Schola Cantorurn te Basel; Uitgeverijen als Rärenreiter, Mer
scburger, �tain(·r & Bel!, Les Edilions du Oiseau Lyrc, recent ook Heu
gel� en nog menig andere� voorzien than:,; in publieatics waarop men vol
ledig vcrlrouwcn kan. Niet zelden brengen zij zelf:- Fac Simile's zo ze 
niet voll<'dig herziene edities van de bronnen zelf verschaffen. Er is <lus 
lieden werkelijk geen reden meer waarom men niet op de oorspronke
lijkl1eid v:11_1 de _wc1��t·n zou aandringen. �lt'·ér zelfs: er heerst bij de jon
gen· mu:-;11·1 du1deli.1k een onvnholcn gevoel van afkeer ,·oor alles wat 

"lwdrnkdijk"' :,;chijnt, en het is bemoedigend rn:-t k skllen dat edities 
die nog l)('sn1cl zijn met de microbe \'an hd arrangement, vermeden 
worden. 

lliernw,· bedoel ik niet dat scheve situaties die er diep inzitten plots
zoud,·11 recht 1•11 ovt'rcind gczd zijn. Zckn nid, want dan zou ik al deze
r< '.g1·ls nil'I 111·,·rgt'Likt IH'hlwn. lfr nu·cste organisten ( ook jongere) zijn
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nog te veel behept met het verlangen grote, monumentale o rgel:; te be
spelen. Hun concertprogramma's verraden dit. Men ontmoet nog steeds
de zgn. "mengelmoesprogramma's" en die beginnen stevast met een ou
de meester, om, langs Bach en Franck of Liszt, te eindigen met Mes
siaen of Lutoslawski. 

Feitelijk zou niemand mogen geschokt zijn wanneer ik bedenkelijk ki jk
naar die combinatie Bach-Franck of  naar een huwelijk :--,vcelinck

Liszt-Messiaen. Tenslotte zou praktisch iedereen even bedenkelijk kij
ken naar een programma van een orkest-concert waarop een symfonie
van Stamitz zou staan, gevolgd door een zesde van Mahler! 
Indien sommigen het verdacht zouden vinden het concerto in re klein 
van Bach op piano te moeten aanhoren om direct daarna met dubbel 
zoveel luistergenoegen de Symfonie op een bergthema van d 'J ndy te 
kunnen ondergaan, dan is op een orgel een Sweelinck-Liszt-Messiaen
samenstelling even discriminerend. We belichten deze situatie speciaal
om het onlogische erin te onderstrepen! 

Dit soort programma's noemt men "anthologieprogramma's" en dienen
dus adekwaat op anthologie-orgels uitgevoerd te worden. Wanneer men
dan bedenkt dat zulke orgels niet bestaan wordt men zich bewust van

. het condratictio-in-terminis. 
':�en :c�mprornis-orgel dan?" flitst het sommigen door het hoofd. Die 
"sommigen" moeten dan geen orgelkenners zijn want een.waarachtige
orgel is een kunstwerk, een afgrond geheel, voltooid _en volmaakt op. 
zichzelf, terwijl in het vorige geval de nadruk ligt op c ompromis, w at 
op een tussenoplossing wijst, een lapmi.ddel, en dus geen kunstwerk kan 
zijn. Wie van compromissen houdt, houdt van lapwerk en opkalfatering. 
Zoiets klinkt erg tijdelijk!

Een orgel kan niet tegelijkertijd een Frescobaldi - én een Couperin-én 
een Bach- én een Franck-, en een Reger- én een Messiaenorgel zijn. 
Reger bvb. wilde een totaal ànder orgel dan Frescobaldi en beiden dach
ten voor andere ruimten. _Hun beider orgels evoceren hun tijd, bezaten 
dus hun eigentijdse mensuren en int(?naties, waren ontworpen voor de 
ruimten waarin men ze wilde hebben, waren in hun genre dan ook vol-. ' 
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tooi cl in die omsta�digheden, en in geen andere! Voor een bepaald orgel 
in een bepaalde ruimte hebben ze specifieke muziek geschreven en men 
zal die niet ongestraft onderling verwisselen. Wanneer de ene muziek in 
het ene geval te groot zal klinken, zal ze beslist te klein zijn in het an
dere. !lier zal de polifonie droog en krakend klinken terwijl ze daar zal 
verscheurd worden door een nagalm die geen polifonie maar wel klank
terrassen verdraagt, enz. Men hangt toch geen Rubens in een romaanse 
ridderzaal en ook reciteert men geen gedichten van Verlaine of Rilke in 
the Globe Theatre! Dus spele men evenmin orgelmuziek op het verkeer
de instrument. Oe orgelbouw moge hiermee rekening houden en wel
licht geraakt de organograaf zowel als de organist hierdoor uit de impas
se. Het zou derhalve een goede zaak zijn indien er in de toekomst meer· 
differentiatie in de orgelbouw kon nagestreefd worden en de "stan
daard"-bouw zou verlaten worden ten gunste van het "type"-orgel. -Op 
dit ogenblik kan bvb. geen enkele Spaanse orgelkomponist van vroeger 
bij ons rekenen op een stijlzuivere interpretatie, aangezien er vér in de 
o?ltrek geen instrument te vinden is dat het spaanse karakter weergeeft. 
Ook de Engelse muziek krijgt hier niet haar rechtmatig aandeel omdat 
onze orgels tot nu toe stereotiep gekalkeerd werden volgens Duits
.Frans, nu ja? Volgens welk model precies? 

Sommigen zullen hier met recht tegen inbrengen dat de oude Spanjaar
den . en Engelsen in hun. tijd alleen Spaanse en Engelse muziek -hun
�uziek- kenden en uitvoerden en dat orgeltypes evengoed als de muziek 
die voor elk daarvan werd gekomponeerd thuis horen dààr waar ze ont
staan zijn. Daartegen stel ik dat de eerste opmerking slechts ten dele 
waar is, want dat bvb. de muziek van de Italianen bij ons terdege be
kend was (o.a. de orgelwerken van Gahrieli) en omgekeerd, en d�t men 
voorts in de Nederlanden ook met de werken van Byrd, Tallis en Bull 
bekend was evenals met die van de Cabeçon en de Santa Maria. Op het 
tweede argument wil ik replikeren door te zeggen dat, nu men er een
maal toe gekomen is het verleden te ontsluiten, bezig is de mens van 
vroeger en nu te doorgronden en er een multilatterale belangstelling 
aan de dag gelegd wordt voor het in stand houden van oude waarden, 
men bijgevolg ook het nodige moet doen die het nemen van alle kon
sekwenties mogelijk moeten maken. 
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d. k te zeggen dat restauraties werkelijke restauratiesBijna onno 1g oo 
·· "veranderingen" en dat kopijen van 111;.;tnm1cntenmoeten z1Jn en geen . ' . . . . "'1 � l .. k k ·· oeten ziJn geen prutsenJ van na-en-oml1111t. ,, et letter IJ op1Jen m ' . lk ·· l I t restauraties kan de historisch gern:h te 'nto erprutsen] en s ec 1 e 

niet verder. 

0 ·· "h e klonk deze muziek'?" moet een historisch orgel hem p ZIJn vraag o · 
1 · antwoord kunnen geven. De mogelijkheid tot het geven van < 1 t ant-

. 
d t dus in potentie aanwezig zijn! Uit het korrckt aangq?;even woor moe 

. T Nl l'T \I .. kHOE volgt automatisch ook WAT, of beter nog: \VJ\. 1 ·, • · _
uzie 

van Mendelssohn bvb. niet op een Schnittgcr, en 13ruhns bvb· rll<:t �p
een Cavaillé-Coll. Bijgevolg dus ook geen Pieter Cornet op < ><'Il ". lais
orgel. 

Ieder �aarachtig orgelminnaar is er diep �an overtuigd_ dat _,_:en orgel. �!en 
kunstwerk is (moet zijn) dat gebonden is aan zijn tiJ<l, Z1J11 _ �">m_g

cvu�g,
aan het karakter van zijn ontwerpers en aan de traditie van Z 1J11 1 unctie. 
Er zijn dus aan een orgel vele mogelijkheden zoals er ook v<·l,· grenzen 
aan zijn. Dit laatste dan vnl. in betrekking tot de literatuur. �kzc· moet 
aangepast zijn aan het instrument waarop men verkozen heelt te zulle� 
spelen. Het gaat dus niet op een programma samen te· :;tdlcn van allerlei 
uiteenlopende stijlen en werken die men mooi vindt, en dit alles dan lot 
klinken te brengen op een instrument dat er nic-!t Cl'll:-5 onvndl'dd �e 
kracht toe bezit, of, omgekeerd, te véél kracht bezit. ! Ict behoort niet 
meer tot de goede geplogenheden bvb. een pedaalpartij in te la;.;:-;cn waar 
men met pure manuaalmuziek te doen heeft (en waarbij nooit pedaal 
gemoeid geweest is daar er eenvoudig geen aanwezig was). l_lel is sor_

1�s
pijnlijk te moeten horen hoe een volledige register-arma<l� lil rl<- slrtJd 
geworpen wordt wanneer er oorspronkelijk maar l O rcg1sll'�� ln be
schikking waren. Men kan in dat verband nochtans gl'rnakkcltJk labels 
met oude orgeldisposities terug vinden en bestuderen! 

. . Het uitvoeren van een Ricercar van Willaert of l'alcstnna, t·11 dil nwt 
behulp van een archaiserende registratie is even mislcid<·nd c11 f�>U tier 
als het gebruik van een 32 voels in het pedaal hvb. bij cfr laa l::,te 
thema-inzet (per augmenlationcm) in de dorischc fuga van /\. Van den 
Kerckhoven. Willacrt noch Palcslrina bezaten org1·lp1·dalen laat :--taan 
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liet orgelkoloriet van de hedendaagse orgelbouw, en Van den Kerck
hovcn had slechts enkele toetsen als pedaal, dus ver van een 32-voets!

Men is geneigd te geloven dat er slechts grote orgels gebouwd werden
met minstens drie manualen en een rijkbezet voetklavier.
Eigenaardig genoeg treft men onder de vele nog bewaarde oude orgels
niet meestal grote maar wel kleine instrumenten aan. Het grootste ge
deelte hiervan heeft slechts één manuaal en soms een aangehangen pe
daal, dikwijls geen. Jn de meeste Europese landen is dit zo, zelfs in
het rijke Duitsland, zeker in het sprankelende Italië, ook in het weel
derige Frankrijk en beslist ook in het prachtlievende Engeland. De 
Nederlanden ma.ken hierop geen uitzondering, zeker niet het Zuiden ..

Wij zijn gewoon geworden om in onze neiging naar het overbluffende,
alleen te kijken naar de uitzonderingen , naar de plaatsen waar geniale
meesters zaten te musiceren, naar die enkelen - 10 willicht? - die een
zame hoogten wisten te bereiken en door toeval grote orgels tot hun
beschikking hadden; maar wc hebben verwaarloosd te kijken naar de 
talloze "gewone" kunstenaars die het eenvoudiger moesten doen -of
wilden doen- en alleszins minder exhuberant. Wij zijn gewoon gewor
den te staren naar het kleine aantal orgels en orgelwerken die de
Almacht oproepen door _hun omvang· en volume (het ene komt voort
uit het andere), terwijl wij er ons niet van bewust zijn dat de overgrote 

meerderheid van werken naar de eenvoud en de bescheidenheid ge-
keerd staan . 

De organist gelieve zich in de toekomst de vraag te stellen of de muziek
die hij gekozen heeft behoort tot de grote - of tot de kleine orgellitera
luur, mét of zonder pedaal, en mét of zonder een uitgebreide registratie.
Hij zal het antwoord steeds vinden, indien hij de oor�prong van het
we_rk opspoort en de disposities bestudeert, een goede uitgave gebruikt
en vertrouwd is met de orgelgeschiedenis, kortom als hij zijn vak be
heerst. 

R.S. 
(wordt voortgezet) 
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ACTU A LITEIT EN 

IN MEMORIAM ANTOON DESCHREVEL 

Antoon Deschrevel (Haringe 19 september 1913 · Roeselare _4 juni 1f!78), aan~an
ke/ijk leraar aan het Iepers College, nadien onderpastoor m ~ngoo,gerr_i f;;1 sm_cJ_s 
enkele jaren pastoor te Edewalle-Handzame, overleed amper 65 Jaar oud tn Mana s 
Rustoord" . ziekenhuis te Roeselare. .. . 
Voornamelijk in de Westvlaamse organistenmiddens was htJ be~e'}d, en dtt naar 
aanleiding van zijn taak als lid van de Diocesane Orgelcomm,ss,e en tevens als 
raadgever bij de Provinciale Instanties. Het Westvlaamse orgellandschap zo_a~s 
het zich thans vertoont, is voor wellicht het grootste. gede~lte door z11n v~s,e 
tot stand gekomen. Het lot heeft gewild dat htï d_~ hi~tone zal ingaan met de mmst 
interessante bladzijden uit onze orgelcultuur. Z11n lichtend V?C?r~eeld was, zoals 
hij ons zelf eens vertelde, Dom Jozef Kreps. De$chrevels act1v1te1ten als orgelad
viseur fagen inderdaad in het verlengde van hetgeen Kreps tot ~tan d bracht . Met 
enthousiasme hebben zij de vrije opstelling, de electro-pneumattsche ~raktuur en 
dito registratuur én de compromisdisposities gepredikt . Het hoogst -cuneuse echter 
is, dat zowel J. Kreps als A. Deschrevel artikelen over d_e Vlaams e orge~bouwge. 
schiedenis hebben geschreven, die, wat niveau en opvatting betreffe n, n_,et onder 
dezelfde inzichtel ijke noemer te brengen zijn. Deschrevel was geen mus, _cus, geen 
organist, maar iemand die zich intens met historische feiten kon bezighouden, 
er a.h.w. mee spelen, ze vertroetelen om ze tenslotte te schikken tot w~ardevo//e 
artikelen . Dat hij de historie echter niet begreep in de muzikale context, is dan ook, 

· wel oorzaak geworden van het generatieconflict, zoals men dat noemt, dat w1ï met 
hem meemaakten. 
Hijzelf iette ons ruim 15 jaar geleden aan tot het sch rijven van een orgelbouwkun. 
dig proefschrift waardoor hij uiteindelijk en op de koop toe onze levenswande/ 
heeft bepaald. Deschrevel leerde ons zin krijgen voor detailwerk, voor het verzame. 
fen van geschiedkundige bouwsteentjes. 
Tot een distanciè'ren kwam het vrij plots, in 1967, tijdens de Brugse Orgeldagen 
waar wij het opnamen voorde historische restauratie. Dit bleek hem onverzoenbaar 
met zijn opvattingen. Als een ernstig onderzoeker van feiten uit de Vlaamse orge/. 
historie bleef hij me daarentegen boeien. . 
Als vorser heeft Antoon Deschrevel in de Vlaamse organografie beslist een plaats 
verworven. 

Gh. POTVLIEGHf 
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PUBLIKAT IES 
Bespreking (Btïdrage Em. Saveniers) 

Verme lding 
N_a d: publikàtie over het oude orgel in de St.-Pieterskerk te Leuven (Art a Lova
n,ens,s Leuven IJ/. 7975) van G. Huybens, verscheen thans in Re"ue Bel d, M · 

I . B I . h T,' 'd I r .. ge e US/· 
co okg!e· e g,s~ p 'IFésl~ 1r1 t vboor Mu~iekw_~tenschap, van dezelfde auteur, in samen-
wer mg_ met . · . 1x, een elangn1ke btJdrage over "Les Orgues et I · · I 
à!' église Saint Michel de Louvain" a v,e mus,ca e 

NIEUWE ORGE LS 
In het Konink lijk Muziekco nservator iurn van Brussel bouwde J .p D · 
W k · t Id k · . · . raps ,n samen-er mg me orge es und,ge A. Fauconn,er een "studie-orgel" 
De uitnodiging en de programmabrochure vermelden "Met de·b h · t 8 I h . ouw ,ervan wordt 
e ru:se voor et eerst m de 20ste eeuw een volledig ambachtelijk I k 

aanslu,tend met de traditie" In het "Ten geleide" wordt d, . orge gemaa t, 
. . _, . . · na er mgegaan op de 

pnnc~pes, ue htstonsche achtergrond en de specifieke noden van een studie-o gel 
Kamiel D'Ho<:_ghe gaf het inhuldigingsconcert op 71 mei jl. r · 
In het versch11nen van dit orgel mag de continuïteit blijken met de nieuwgebouwde 
orgels va_n Male (Dr~J?S·Fauconnier) en St. -Gilliskerk Brugge {Loncke-Fauconnier) 
en het k,storgel te W11negem {De Maeyer-Saveniers). 

ORGE LBESPELINGEN 
Met het doel de aandacht te vestigen op ons merkwaardig orgellandschap werden 
de bespeelbaar flemaakte historische orgels van Nederzwalm (Haelvoet-orgel 1855) 
en va? Zele-He~ka~~ (Van Pet~ghem · 1823) elk in een concert, respectievel1ïk op 
7 me, en op 2 /Unt ,n het daglicht gesteld en bespeeld door Kamiel D'Hooghe die 
deze orgels ook op plaat bracht (CBS 13431, CBS 73620). ' 
Een talnïk publiek verheugde zich in de ontdekking van "hun" orgel. 

AGENDA 
VEURNE.ORGE LBEURS 
Aan d~ basis lag nieuwsgierigheid. De belgische orgelwereld is zo verscheiden: zovee, 
orgamste'!. geven zoveel concerten op zoveel orgels van zoveel uiteenlopende factu
r:n en st11ten. Het vertrekpunt was dus: een beurs over het orgel in Belgié': composi
ues, gr~:17mofoonpla'.en, boeken van of over belgische orgels of organisten; en dan 
maar k11ken wat er Uit de bus komt. 
Deze oorspro~kelijke opzet loopt intussen scheef van onvolledige informa tie, onbe
antwoorde bneven en zeer vertraagde correspondentie {willen de uitgevers niet ver
kopen?) 
Een t~eede vertrekpunt w~s: een basisbibliotheek van goede vakliteratuur en musi
cologisch verantwoorde uitgaven. Immers : wie met volle {over) moed in een 
muziekzaak het orgelfonds wenst in te kijken, vindt meestal niets dan verouderde 
uitgaven (zijn al de andere uitverkocht?) en zeemzoete pseudo-orgel-literatuur 
(Een "Ave Maria" of_ een "Bruidsmars" is altijd wel voorhanden) Wie meer wil ;; 
aangewezen op het bwtenland, of op lange wachttijden. 
De muziekhandel "De Monte" {Mechelen) is bereid geweest voor deze beurs een 
orgelfonds samen te stellen, zodat men er een in belgische normen unieke verzame-
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ling informatie en partituren kan vinden. 
Zodoende: 

van 5 rot 18 augustus 1978 te Veurne
in Galerij Drie Koningen, Vleeshouwersstraat 2 3  

ORGELBEURS 
boeken, platen, partituren, kleine instrumenten met o.a. een "belgische stand" 
�� ' éTentoonstelling van akwarellen van orgelfronten uit Veurne-Ambacht d o or .JOS 
Van Gucht 
Dagelijks 10-12115-20 u vrij toegankelijk 

Aalst, St.-Martinuskerk 8ste orgelcyclus 
Zondag 10 sept '78: Kr. Van lngelghem 

17 sept '78: F. Decerf 
24 sept '78: 8. Lassing 

aanvang telkens om 15u30 

BRUSSEL Kon. Muziekconservatorium 

Dat er een oproep gedaan ·vvordt aan jonge mensen die de orgelmikr?be te pak
ken hebben die inzict,t willen verwerven in de ziel de organen en de mgewanden 
van het org;I, die de vaardigheid willen ontwikkel;n om deze inzichte n  op_ papif!r
te zetten die zin en respekt hebben voor het ambacht en voor de gesch,edems, 
en die aldus onze historische puinhoop willen helpen redden. Deze mensen zijn 
bijzonder welkom in het seminarie Orgelkunde. 
in het Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel. Regentschapstr. 30 · Bruss el 
1000. 
De voorgángers zijn A. -Fauconnier en Gh. Potvlieghe. 

BUITENLAND 

- Van 26 juni tot 1 juli organiseert/' Association pour la Renaissance des Orgues en
Languedoc," een Internationale orgelweek. Qeze bevat een interpreta tiecursus, een 
colloquim en conferenties waarbij componisten hun werk voorstellen.
K ontaktadres: 

Secretariat "Semaine de l' orgue 1978" 
54 Rue des Sept-Troubadours 
31000 Toulouse. 

Van 15 tot 28 augustus 1978 gaat de "Norddeutsche Orgelakademie 1978" door, 
onder leiding van organist en musicoloog Harald Vogel, die zich i n  het  biezonder 
toelegde op de studie van de vroegere speeltechnieken op klavierinstrumenten. 
De cursus gaat door op de historische orgels van St. Cosmae, te Stade ( 1673) 
Cappel (1680) en Scharmbeck (1734). Er zijn tevens een excursie en cursussen 
gepland aan de orgels van Rysim (1457), Westerhusen (1643) Ochtersum (1734) 
Uttum (1650) en Marienhafe (1712), en een excursie in de provincie Groningen, 
nl. Krewerd (1531) Noordwolde (ca 1640) en Eenum (170�). 
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Het wordt een confrontatie met de oudste orgelgeschiedenis. 

- Van 1 tot 10 september organiseert de stad Manchester (Gr. Br.) een internatio
naal Orgelconcours. Het openingsconcert heeft plaats op het Cavaillé-Co/l-orgel in
het Stadhuis. 

BOEKBESPREKING 

A. FAUCONNIER & P. ROOSE, HET HISTORISCH ORGEL IN VLAANDEREN,
Deel IJ, Brabant - arr. Leuven. Brussel 1971. Uitgegeven door het Ministerie van 
Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur. Rijksdienst voor Monumenten- en
Landschapszorg. 
620 bladzijden. LXIX bladzijden afbeeldingen van orgelfronten.

Met het verschijnen van deze publicatie is de inventarisatie van het historische orgel
bezit in Oostvlaanderen en in Brabant afgerond. 
De eerste inventaris, door G. Potvlieghe samengesteld, werd destijds door Minister 
Chabert en zijn adjuncten aan de pers en heel wat bekenden uit de Vlaamse orgel
wereld voorgesteld, zelfs via de radio en de T.V. werd men op dit werk attent ge
maakt. Men was kennelijk trots op de gestelde daad en dit was gerealiseerd kunnen 
worden dank zij ministeriele belangstelling, hetgeen opzichze(f al een_ verheugend 
feit is. In zijn inleiding maakte de auteur van de Oostvlaamse mventans de lezer er .
attent op dat de Hogere Overheic/ totdantoe alvast niet de gensters uit de sloffen 
had gelopen om wat aan het enorme verval van het historische orgelbezit te gaan 
doen. Dit fn 1974. 
De tweede inventaris waarin het arrondissement Halle-Vilvoorde onder de loep 
werd genomen, werd ;amengesteld door A. Fauconnier en P. Roose. 
Ditmaal werd het boekwerk voorgesteld door Minister R. De B�cker op de Boeken
beurs te Antwerpen. Een aantrekkelijke voorstelling van het n,euwe werk was dat 
daar ook wel. Zelfs werden de aanwezigen uitgenodigd tot het stellen van vragen, 
en dit leidde uiteraard tot het informeren naar het beleid dat zou worden gevoerd 
in de toekomst om het historische orgelbezit niet enkel te beschutten tegen verder 
verval maar ook om er wat te gaan aan doen, meer bepaald door restauratie. De 
Minister antwoordde daarop, begrijpelijkerwijze, dat niet alles in één dag kon 
worden ondernomen. Dat zei de Minister in 1975. 
Het derde boekwerk, zijnde Deel I l  van de provincie Brabant, is nogal incognito 
de wijde wereld ingegaan. Op het stramien dat van bij de aanvang van de orgel
inventarisatie was ontworpen, hebben de auteurs A. Fauconnier en P. Roose thans 
een zeer uitgediepte studie gemaakt. Het onderzoek geschiedt met grote vakkenis 
en objectiviteit. Orgelhistorisch onderzoek op dit hoge niveau treft men in de or
ganografie slechts hoogstzelden aa,:,. De auteurs van deze inventaris herkennen bij 
niet- gesigneerde of zgn. anonieme werken de stijl van de auteurs en vweten aldus 
menig instrument aan de anonimiteit te onttrekken. 
Betreffende de factuur van het pijpwerk zelfs krijgt de lezer bijzonder nauwkeurige 
informatie. 
Aldus wordt een stuk onbekende Vlaamse orgelhistorie opgedolven. 
Erg gesteld is het met de toestand van al deze instrumenten. Het verval tiert in 
Brabant zo mogelijk nog weliger dan in Oostvlaanqeren, a! kon men reeds in 1�14, 
uit de eerste inventaris opmaken, dat de toestand ontmoedigend was. 
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Maakt men nu de balans op van dit cultuurhistorische erfgoed, waarover Minister

Chabert destijds schreef dat we moeten "weten hoe rijk we zijn", dan komt men

alras tot de vaststelling dat we stilaan mogen gaan beseffen hoe nïk wij aan histo

rische orgelfossielen zijn. Waaruit dan blijkt, hoe arm wij wel zijn geworden aan

enig orgelcultureel besef, ja zelfs gewoon arm aan verantwoordelijkheidsbesef voor

een erfenis waarvan wij beweren dat het eens tot een schitterend facet van cultuur

. bezit werd gerekend dat Europa voortbracht. Juist, zo. Wat uit deze derde publi

catie van het Vlaamse orgelpatrimonium blijkt is, dat de eens zo feestelijke vlag er

tegenwoordig maar slapjes bij gaan hangen is, en bovendien wel erg aan flarden. 

Voor een erg beperkt (journalisten)-publiek werd dan ook die jongste orgelinven

taris voorgesteld. Er kwam dus geen trommelgeroffel en vlag- in het openbaar,
over de stand van zaken. 
Wel is het ons bekend dat sinds de eerste inventaris, waarmee een aanvang werd
gemaakt in 1970, amper een paar orgeltjes werden gerestaureerd met Staatssub
sidie. Dat is niet veel. Moet men ten lande nog een 800-tal historische instrumen
ten restaureren - zoals te begrijpen valt uit een vraaggesprek met de Heer K. 
D'H�oghe in "De Gazet van Antwerpen", (mei '18), dan is het rekeninge tje van
ge"}t�deld 1 orgel om de vier jaar gauw gemaakt: 800 x 4 maakt dat er aan het
hwd,ge vervallen Vlaamse orge/bezit alvast voor 3.200 jaar werk voor de boeg
ligt. Dat is dan waarempel ook niet zomaar alles in één keer. 
�iet te verwonderen dat het Vlaamse organistendom zijn kruim er gaat bij ver-
1,ezen. 
Bij deze wel ontnuchterende beschouwingen horen niet veel woorden en zalfjes
meer. Alleen dient er dringend een serieus beleid, vrij van politisering, tot stand
te worden gebracht. 
Allerlei verhaaltje en excuses zijn des duivels;de hand dient aan de ploeg te worden
geSlagen want het is al laat, té laat zelfs voor een groot gedeelte van ons muzikaal
erfgoed. Het verval is aan het verworden tot een hoop schroot als basis voor de
opbouw van een kolossaal monument van culturele onverschilligheid. 
En wanneer w-e dat rijke orge/bezit zullen verloren hebben, pas dan zal "men"
weten hoe rijk we zijn" aan armoede.

E d. SA VEN/ERS. 
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PR U.LLARIA of Steen des aanstoots 

Deze rubriek beoogt een equivalent te zijn van "Hoe bestaat het" in 
tijdschrift 'Het Orgel', blad van de N .0. v .
Hierin zullen feiten worden opgenomen die uit zichzelf een bepaald 
schokeff�kt teweeg brengen of ergernis oproepen, en aldus geen 
verdere uitleg behoeven. 

ln de dekanale kerk van Maldegem is de Heilige Geest neergestreken 
op het kerkmuzikale gebeuren. Het orgel is zo ongeveer bezweken 
onder het stem- en onderhoudswerk, en ter vervanging van het ziek 

pijporgelgeluid . is men op de gedachte gekomen een 'Johannus-orgel'
aa�- te . schaffen· V oor dit orgelapparaat zou zo een slordig half
miljoen

_ 
frank worden neergeteld. De Gemeente mag ook een duit in

het zakJe doen. 
Het h

_�
et, volgens de plaatselijke organist dat zulk een toestel "vele 

mogelijkheden biedt" D k k · · 
, . :. e aan oop reeg de goedkeuring van het Bis-

dom �ent, dit tcrw,31 men zich in bisschoppelijke orgelcommissies 
zo __ 

betJ vert voor he_t instandhouden van (goedkope) pijporgelbouw:
�lijkbaar s�aat men m kerkelijke krir:igcn ook al op de draaischijf van 
licht en du1slernis. • 
Jammer dat de lleilige Geest het pad heeft gewezen van duisternis en 
gekners der tanden! 
Dit alles speelt zich af in een kerk waar een fraai 2-klaviers Hooghuys
orgel staat te vergaan. Er gebeuren toch nog malle dingen op de we 

naar Maldegem ! 
- g 

B.D.V. 
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