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K . D'Hooghe 

EDITORIAAL 

H ee versc hijn e n van de tweede jaargang van Orgelkunsc steunt op het 
vertrouw e n van vele geïnteresseerde lezers. D e redakcieraad is hen dank
baar en zal het nodige doen om de tweede jaargang zo degelijk en aan
trekke lijk mogelijk te maken. Die zal des te beter lukk en als de lezers 
hieraa n willen meewerk en. Die kan gebeuren door hec meedelen van 
orgel nieuws, van bedenkingen, opmerkingen en suggesties allerle i. 
U kunt ons help e n door ruimere bekendheid te geven aan dit cijdschrifc. 
H ee is de bedoeling in samenwerking mee onze lezers hec historisch orgel 
ce beschermen en de amba chtelijke waarden in de nieuwbouw te 
bevorderen. 

Inmiddels o ntvin gen we van een lezer uit Nederland volgende bedenkin
gen : "Gelukkig dat er nu ook zo'n blad bestaat in België, waarmee wij van 
o udsher na verwant zijn. U moe t echter voo ral niet ce the ore tisch 
worden. Wat de meesce lezers hier zal int eresseren zijn informaties over 
hec orgelleven in ons buurland. De toestand van uw orge ls (hee l vaak 
beneden elke maat) de reno vatiep lannen en de uitgevoerde restauraties , 
liefst mee foto's. Ver<ler beric.:hce::n over oude Belgische orgelcomponis
te n en hun mu ziek , over de orgelcultuur der laatste eeuw en over een 
herleven van de groe i en de liefde voor de orgelcultuur en het behoud van 
oude instrumenten". 
Wij mo e een er eve nwel op wijzen dac hier op dit ogen blik nog geen waaier 
van instrume nt en en acti viteit en is zoals in Nederland. Wij moeten 
be kenn en dat hier nog niet zoveel gebeurt wat aanmoed igende informatie 
verdient . 
Sommige provincies schijnen nog in de tijd van de schuilkeld ero rgel
bo uw te leven . Of vergissen wij ons ? 
Wij doen in e lk geva l een opro ep om informatie vanwege de 
orge lbouwers o mtrent hun recente werken. Vanwege de concert erende 
o rga nist en en de orgelpedagogen vernemen we graag nieuws over hun 
zinvolle o rgelaktiviteiten . 
Mocht deze tweede jaargang in vier afleveringen uw goedkeuring weg
drage n. Wij blijven geïnteresseerd door uw reacties. Wij zijn geboeid 
doo r het streve n naar de ge leide lijke real isatie van onze doe lstell ingen en 
durven U allemaal verwachten op het colloquium van 24-25-26 augustus 
te Grimbergen. 
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Graag citeren wij nog de nieuwjaarsoverweging van de Uicge~e -~ij ~e 
Nederlandse Boekhandel, Antwerpen - Amsterdam, genomen u1t MJJn 
Land in de Kering" van K. Van Isacker : 

" 
De mensen waren welvarender geworden f!}aar ook armer omdat de 

waarden werden omgekeerd ... 
In zijn trots om de technische verwezenlijkingen verloor de_ ~ens uit _her 
oog hoe dodelijk het is, de continuïteit van ee~ geesrelt!~e groei te 
verstoren waarin al het waardevolle behouden dient te blJJven dat de 
vorige geslachten hebben vergaard... . . 
Dit is geen sentimentaliteit: ... Wanneer de mens un de omgevrn~ ~orde 
verdreven waarmee hij over de eeuwen tot eenheid was gegroeid, is de 
grondslag weggeslagen waarop zijn leven rustte. . . . . 
Hij kan een ander huis krijgen een nieuwe horizon, maar z1Jn geescelIJke 
voedingsbodem is hij kwijt, voorgoed, vermits geen techniek de levens
groei kan vervangen." 

K. D'HOOGHE 
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Ghislain Potvlieghe 

ABRAHAM VAN DEN KERCKHOVEN 

(Mechelen ca. 1618 t Bmssel 1701) 

Abraham van den Kerckhoven is gesproten uit een Mechelse familie van 
procureurs, notarissen en kunstenaars, waaronder tal van organisten en 
zangers re Brussel aan de belangrijkste kerken en aan her Koninklijk Hof 
verbonden zijn geweest. 
Evenals bij zovele andere componisrenfamilies is ook bij de van den 
Kerckhovens reden re over om muzikaal atavisme re veronderstellen : 
hun stamboom wortelt tor midden in de l 6de eeuw en vertakt zich over 

_ verscheidene generaties gedurende meer dan twee eeuwen. 

De enige kritische, maar overigens nier steeds van verwardheid vrij re 
pleiten studie aan Abraham van den Kerckhoven gewijd, beslaat een 
vijftal bladzijden en is van de hand van Dr. Irma De Jans, die in 1933 een 
"Levensbericht" schreef als inleiding van de door Jos Warelet uitgegeven 
orgelwerken van de componist, in de reeks MonumenraMusicae Belgicae 
(Antwerpen). 

Sindsdien werden alle hypothesen van Dr. I. De Jans ongecontroleerd 
voor juist aangenomen ( 1 ). Artikelen over A. van den Kerckhoven 
werden nog gepubliceerd door Dr. Robijns (2), René Lenaerts (3) en Flor 
Peeters ( 4) die o.a. niet de ware toedracht dèr feiten recht doen. 

Bij de herbescudering van deze componist aan de hand van archivalische 
gegevens en ,genealogisch onderzoek (5 ), rees als eerste probleem : 
is de Kamer- en Hofmusicus Abraham van den Kerckhoven re vereen
zelvigen met de gelijknamige organist van de Sinr-Kararinakerk re 
Brussel ? Niet minder dan drie personen, zeker allen verwanten, dragen 
in her begin van de 17de eeuw, ce Brussel, de naam Abraham van den 
Kerckhoven. 
Respectievelijk zijn ze : 

l. gedoopt op 2 mei 162 7 in de Sinr-Katarinakerk (ouders : Hubertus en 
Elisabeth Diericx). 
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2. gedoopt in 1639 (0 Brussel, Sinr-Niklaasparochi e, 11.10.16 39). 
Deze van den Kerckhoven huwde ca. 1665 Joanna-Maria van H ey l, 
dochter van de Hofarchitect Leo van Heyl, werd notaris en overleed 
op 2.8.1723. Hij is een zoon van Philips, die ee n broer is van de 
componist . 
De oudste zoon van de notaris heette eveneens Abraham. werd geb. 
in 1666 en overleed in 1724 (5). 

3. de peter van de in 1639 gedoopte (de peter is kennelijk de componist. 
Meter: Anna Van den Sanden, ook, Van de Zande geschreven). 

Er dient terloops op worden gewezen dar er onder de kinderen van 
Anchoon van den Kerckhoven (0 1566 - begraven l O juni 162 2 onder het 
orgel van de Sc.-Goedelekerk waar hij organist was) ( 2 ), geen Abraham 
bekend is. 
Dr. Irma De Jans vermoede dat het de componist en Hoforganist is die op 
2 mei 1627 in de Sinc-Katarinakerk werd gedoopt. In dat geval zouden de 
kerkorganisc en de Hoforganist als twee afzonderlijke figuren dienen 
bescudeerd te worden, vermits de eerste - maar die was de musicologe 
coen nog nier bekend - reeds van 1634 af de erediensten met orgelspel 
opluistert in de Sc.-Katarinakerk. 
Van äe door Dr. De Jans genoemde van den Kerckhovens kan slechts de 
derde in aanmerking worden genomen als organist aan de Brusselse · 
Sinc-Katarinakerk. 

Uit her genealogisch onderzoek blijkt dat, hoewel er nog steeds geen 
onweerlegbare gegevens voorhanden zijn, de componist te Mechelen het 
licht zag en wel in of omstreeks 1618. Zijn vader, Philips van den 
Kerckhoven, schepen en thesaurier van dè stad Mechelen, onderhoofd
man van de Rederijkerskamer "de Peoene" in 1620, werd in 1625 
begraven in de O.-L.-Vrouwkerk te Mechel en . Hij srichtte met Margriete 
de Clerck (t 1622) een gezin van tien kinderen waarvan de jongste, de 
grootste 17de-eeuwse Zuidnederlandse componist zou worden. Van de 
eerste negen kinderen scaat her vast dat ze te Mechelen werden geboren, 
van het tweede roe het negende kind meer bepaald op de 0.-L.-Vrouw
parochîe waar de familie kennelijk woonde : 
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1. Marren, 0 1621 
2. Margriete, 0 30.6 .1603 
3. Jeroem, 0 7.8.1605 
4. David , 0 3.5.1607 
5.Joos," 19.6.1608 
6.Jan-Bapcisc, 0 13.8.1610 
7. Magd.alena," 3.11.1611 
8. Philips , 0 13.5.1615, overleden ce Brussel ca. 1682 
9 . Jacques, 0 27.4.1616 
10. Abraham, 0 ca. 1618 

Samen met zijn broer Philips zal Abraham te Brussel carrière maken 
eerstgenoemde als notaris sinds 1639, terwijl de musicus reeds in 1632 ~ 
als ve~rtienjarig wonderkind - in de Sinc-Katarinakerk werkzaam is. 
Abraham blijkt vrij laat, mee Jenno Baert, in hêt huwelijk te zijn 
gerreden : hij is ong . 33 jaar oud wanneer hij zijn kroost sticht, dar acht 
zonen en twe e dochters zal cellen, mee name : 

1. Jan -Baptist, 0 ca. 1645 t Brussel 1758 
2. Jacques," Brussel, Sint-Niklaasparochie, 24.1.1 647 
3. Peter Arnoud, 0 Brussel, Sinc-Katarina, 29.6.1648 
4. Isabella Clara, 0 Brussel, Sint-Katarina, 6.2.1650 
5. Jan-Philips, 0 Brussel, Sinc-Katarina, 24 .4.1651 
6. Marie-Anne, 0 Brussel, Sine-Niklaas, 18.2.1652 
7. Andries-Alexander, 0 Brussel, Sine-Niklaas, 7.10.1654 
8. Toussainr , 0 Brussel, Sint-Niklaas, 11.9.1656 
9. Jan-Mark, 0 Brussel, Sine-Niklaas, 26 .4.1658 
10. Anchon, 0 Brussel, Sint-Niklaas, 24 .1 1.1659 

Houden we nu de acciviceicen van de Kamer- en Hoforganisc en die van de 
kerkorganist uit elkaar dan krijgen we volgende beelden : 

A. De Kamer- en Hoforganist. 
In 1648 volgt Abraham van den Kerckhoven Johann Kaspar Kerll 
(

0 l 627 t 169 3), uic Saksen afkomstig, op als Kamerorganist van de 
Aartshertog Leopold Wilhelm van Oostenrijk, ·goeverneur van de 
Nederlanden. François Cornet fungeerde er dan als rwe~de organist en 
werd in die functie opgevolgd door Philips Corner in 1659. 
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In 1654, wen Nicolaes van Haghen in de kerk der Predikheren, thans 
Sinc-Pauluskerk te Antwerpen, een der schitterendste orgels der zuide
lijke Nedelanden van del 7de eeuw pas had voltooid, is ook de roem van 
de (orgel)- Meester ... van Leopoldus ... den Goeverneur van t'Landt, nl. 
Abraham van den Kerckhoven ten t0p gestegen zoals blijkt in het 
huldedichr (6) : 

Beschryvinghe van de wyt-beroemde ende 11yt-m11ntende orghel Je sien en te hooren by de 
P.P. Predick-Heeren tol Antwerpen. 

Daer noch groot O,-ghels zyn (maer soo groot niet) ghesien 
Die hebben daer ontrent blaes-balghen acht o/t thien. 

Clauwieren zynder dry ; Registers veertigh seven 
Heel 11yt : wie saght oyt sulx de daeghen van zyn leven ? 

Vyf jaeren, daer ontrent, was t'st11ckxken onderhanden 
Mids liep den roep en spraeck door veel verscheyde Landen. 

Doen q11aemen over hoop, veel Meesters sonder toeven 
Van Noord, Oost, Z11yd en W(est om d'Orghel te beproeven, 
Van Leopoldus eersr den Goeverneur van r'Landr 
Quamp daer den Orghelist met een curie11Sç handt. 

Groot wonder hy bedreef: jae speelde srdcke stucken 
Dat' was om yemandts hert by naer uyt d'lyf te r11cken, 
Jae dat een yeder seyd, (soo speelde hy naer wemch), 
'T moet eenen Engel zyn in plaets van eenen mens,;h. 

Van ha ere Majesteyt soo quaemen daer van Sweden, 
De Sanghers altemael in ome kerck ghetreden. 
Een ander-halve uur, eer meer als min ghetelt 
Wierd d'Orghef doen ter tydt seer konstelyk bespelt. 

Volgens die gechargeerde, barokke rijmstuk moer Abraham van den 
Kerckhoven wel een fabelachtig virtuoos geweest zijn ! 

Als organist aan Her Hof te Brussel bespeelde hij instrumenten die wel 
war bescheidener van omvang waren en ook tot een andere scijlrichting 
behoorden. In 1639 ontving Nicolaas Le Royer 2640 pond voor het 
nieuwe orgel dat bij hem voor de Koninklijke Kapel was besteld door 
Zijne Hoogheid Don Fernando van Habsburg. 
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In 1655 herstelt dezelfde Le Royer, die orgelmeester en -maker van het 
Hof wordt genoemd, twee orgels van het Hof. 
Nadien wordt Jan Le Royer orgelmeesrer en in 1675 ontvangt hij 720 
pond voor een positief, door hem aan de Kapel gelevèrd. , 

Hoefde Abraham van den Kerckhoven zich tOt 166 Ï helemaal geen 
financiële zorgen te maken, voortaan echter, en blijkbaar wel tot op het 
einde van zijn levensdagen zal hij een armoedig bestaan en jaren van 
oorlog en ellende meemaken. In 1664 is het Hof hem reeds een bedrag 
van 6670 pond schuldig; in 1668 betaalt men hem tweemaal slechts 300 
pond uit, dit telkens voor een _half jaar achterstand ; hij wordt hiermee 
niet beter betaald dan de tweede organist Philips Cornet. 
In 167 3 krijgt hij ten antwoord op zijn verzoekschrift- het document zelf 
is niet teruggevonden maar bevat wellicht een bede om uitbetaling van 
zijn honorarium - dat hem, ren uitzonderlijken titei, 600 pond zullen 
worden toegestaan. Op 26 oktober van dat jaar ontvangt hij nog 120 
pond voor een spinet dat hij voor de Kapel had aangekocht, en hiermee 
houden dan ook de vermeldingen in de registers van het Hof betreffende 
deze figuur op. Alleen wordt er genoteerd dat er de lonen van 1674 tot 
168 S regelmatiger worden uitbetaald. 
Tor zover weer Dr. I. De Jàns de activiteiten van de Kamer- ·en Hof
organist re rèconstrueren, en zij vraagt zich derhalve af of hij kort na 167 3 
is overleden, dan wel in 168 3 werd gereformeerd zoals dit het geval was 
met een aantal Hofmusici. 
Zeker is het dat Abraham van den Kerckhoven ni~t overging roe de 
nieuwe leer: op 1 maart 1684 wordt hij in een document nog steeds 
organist aan de Koninklijke Kapel genoemd en verder blijkt dat hij het 
allesbehalve breed heeft en dat syne beiaerde dochtér ... . t' synen huyse 
onlancx overleden ende in de St. nicolaes kercke door haere broeders ende erfge
naemen is begraeven gheworden (7). Het betreft hier Isabella die dan 34 jaar 
oud was, ofwel Marie-Anne die pas de 32 had bereikt. 

B. De organist van de Sint-Katarinakerk. 

De kerkrekeningen noemen er tot 1633 François Cornet als organist (8), 
van 1634 tot 1701 Abraham van den Kerckhoven. (9) 
Er ziJn geen instructies voor deze organisten bekend ; regelmatig en tot 
zijn dood wordt genoteerd : aen mr. Abraham van (den) kerckhove organist 
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voor alle extraordinaire en gewoonlycke diensten ende of/icien der kercke van 
Ste Cathe. te spelen, en in de rekeningen van 1702 wordt hieraan 
toegevoegd : mits de maioratie van xx guls, boven sesse sis teren rogge, die hier
naer ten vuytgeve gebracht worden betaelt in seven rysen voor 3 1 /2 jaeren d'lest 
verschenen kersm. 1701 als wanneer hy is overleden (9). 

Is over het leven van de componist uitermate weinig bekend, toch blijkt 
dat zijn contacten die hij zonier op vriendschappelijk vlak, dan toch 
ambtshalve met de geestelijkheid van de Sinr-Kararinakerk, zijn leven en 
denkwijze srerk kunnen beïnvloed hebben. Wanneer hij als knaap nog, 
her orgel van deze kerk bespeelde; was.zijn pastoor Henricus Calenus die 
in 1632 de uitbreiding en de barokkisering van de Sinr-Katarinakerk had 
volbracht. Deze Calenus was nier slechts een merkwaardig expediete 
man, maar daarenboven wist hij grote persoonlijkheden ror zijn 
vriendenkring en vertrouwenspersonen te rekenen. 

Onder hen is Je meest opvallende Jan sen ius, bisschop van leper, die 
enkele. maanden een huize Cal~nus verbleef en er zijn theologische 
inzichten kon delen met zijn geescesgenoot die Calenus was. François 
Vlemincx, onderpastoor en blijkbaar ook musicus aan de St.-Katarina was 
aanvankelijk ook Jansenist hoewel hij zich later, na de dood van Calenus, 
nogal laaghartig als een anti-jansenist opstelde om ambitieuze motieven . 
Na Calenus nam Willem Vandenesse het als pastoor van deze kerk op 
voor de verdediging van deze aangevochten theologische gedachte, en 
wanneer de Spaanse koning, ca. 1679, de jansenisten uitsluit van 
universitaire waardigheden leidt hij als protest een verzoekschrift van 
150 godgeleerden (10). 

In hoeverre berekende die theologische conflict iets voor Van den 
Kerckhoven ? Enerzijds is er het fei t dat de organist-componist een 
voorkeur blijkt gehad te hebben voor orgels van Noordnederlandse 
inslag, zoals die gemaakt werden door de Antwerpenaar Nicolaas van 
Hagen (6), Jan Janssens van Weere en Antoon en Peter De Lannoy. 
Anderzijds is er het wel curieuz ·e feit dat hij vermoedelijk de Sinr
Niklaasparochie bewoonde (die weliswaar aan de St.-Kararinaparochie 
paalde), waar de meeste van zijn kinderen werden gedoopt en waar ook 
zeker één van hen, overleden in zijn woonhuis (aldaar ?) werd begraven. 
(7). 
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Int eressant is her wel, de kerkrekening van de Sinr-Kararina, anno 1632 
re excerperen omdat hierin melding wordt gemaakt van her orgel dar 
Abraham bespeelde, en ook iets over zijn opleiding: 
"Rekeninge ende bewijs van alle dat ont/angen ende 1,utgegeven heeft Heer 
Henricus Calenus , pastoor van Sint Catlynen tot opmaecken vdnden nieuwen 
choor, toren ende andere edificien dervoorschreve kercke tsedert den ... (sic) (8). 

U11tgeven tegens den voorschreven ont/anck (1632) 

109. Aen M~ Jan van \Veert, orgelmaeckere, op rekeninge vande nieu orgel 
110. Aen diverse m11s1ekboecken tot Antwerpen duer Vleminx gecocht 
116. Aenden cornetist deser kercke 

24 R. 

117. 
120. 
153. 
159. 

219. 

220. 
221. 
305. 
353. 
361. 
362. 

393. 

Aenden /agotist 

3 R., 18st. 
24 R. 
12 R. 

Aen twee n111siciem die eenen tijt in ome kercke hebben gesongen 4 R., 16st. 
Den sesdenjulii gegeven aenden cornetist 15 R. 
Aen Mr Jan [cf nr. I 10] orgelmaecker, van dat hij in adventu die orgelen hadde 
gestelt 7 R., 4st. 
Gerestit11eert aen Sr .. Peeter van de Sande 50 r die hij verschoten hadde aenden 
musiciens 

50 R. 
Aenden cornetist waer neer hij afgedanckt is, gegeven in Natale 1630. 25 R. 
Aenden fagotist 6 R. 
Aenden S11peri11s m11siciens 6 R. 
Aenden s11perins in m11sica 6 R. 
Aen Peeter Heylens, musicien, gegeven in twee reysen 18 R. 

Betaelt aen Mr. Cornet voor onsen s11peri11s die h,j instrueerden ·int orgelspel een 
geheel iaer gagie 24 R. 
Aen het 11111sieck ged11rende het j11bilé 49 R. 

De vroegere muzikal e bedrijvigheid van Abraham van den Kerckhoven 
blijkt bijgevolg gesteund te hebben op partituren die in Antwerpen 
werden aangekocht, op een orgel gebouwd door de Noordnederlandse 
orgelmaker Jan Janssens van Weert, twee zangers, een cornettist en een 
fagottist, terwijl de "superins in musica'' die werd geïnstrueerd in het 
orgelspel door François Cornet - tevens Hoforganist - uit een andere 
r~_eks kerkrekeningen Abraham van den Kerckhoven blijkt geweest te 
ZtJn. Overigens kan er nog worden op gewezen dat Peeter van de Sande 
en Peeter Heylens verwant zijn met de familie van den Kerckhoven. 

De geschiedenis van het orgel in de loop van de l 7de eeuw in de St.
Katarinakerk is : 
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Rek. 1632-33, fo/xLvij 
Ierst 4 sept. 1631. Antoine lannoy voor 't stellen van orgelen deser kercke 
ende repareren vande blaesbalcken door last vande kerckmrs., betaelt 

iiij Rgl . x ·vj St. 

RAB. KA. nr. 25. 385 

Rek. 1645-46, fo/C en C 11°. 
Item meester Antoon de lannoy orgelmaecker voor t ' hermaecken ende repareren vande 
nieuwe orgel der kercke van Ste Cathlynen volghens den accoorde mette Regeerders 
gemaeckt per vier quitantien betaelt 

Cxx viij Rinsg. 

RAB. KA. nr. 25.387 

Rek. 1647-49: nihil 
Rek . 1650-51 : nihil 
Rek. 1652-53: nihil 
Rek. 1653-55: nihil 

Rek. 1655-56, Jol Lxxx11i1j: . 
Item betaelt Lodien de roble orghelmaecker voor eenighe reparatie ghedaen aende orghel 
deser kercke in mey 1657 per bil/et ende quitantie xj Rinsg. 

RAB. KA. nr. 25. 387 

De naam de Robles was te Brussel niet onbekend : in 1654 werd de Hofkapelaan Fran ciscus 
Johannes de Robles tot bisschop van leper gewijd. 
In de lijst van de musici aan het Hof te Brussel staan op 30 dec. 163 7 Nicolas en Roberco de 
Robles ingeschreven. Omstr eeks 1648 was die nog ste eds he t geval voor Roberco cerwi jl Nicolas. 
die een belangrijk e plaats onder de musici waarnam, er nog steeds actief was in 1664. 

Rek. 1658-59, fol. Lxxviij. 
Item betaelt mr. Peeter Lannoy voor t'reparatie ghedaen aende orghel deser kercke inden 
jaere 1654, ter ordonnantie van den heere Pastoor Lix Rinsg. vtj St. 

Rek. 1660-1661, fol. xcv ,l . 
Item betaelt Cathlyn dekens voor de leveringhe van hout tot het maecken vande nyen 
orghel j.a. december 1659 per quitantie xij Rinsg. 

Rek. 1662-63 : nihil 
Rek. 1664-65 : nihil 
Rek. 1666-1668, fol. Lxxixv 0

• 
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Item mr. Anthoon Bergere voor de dachueren by hem verdient in het repareren vande 
orghel ende blaesbalcken deser kercke melte materiale daertoe noodich in A11g11sto en 
12 september 1666 by dry quitantien betaelt xLviij Rinsg. 

. .. 

~-

Rek. 1668-69: nihil· 

RAB. KA. nr. 25.388 

Rek. 1668-69, fol. Lxxxvj. 

reparatie blaasbalgen in dec. 1669, voor 35 rinsgulden. 

Rek. 1670-72, fol. Lxxx vij. 
franciscus Noelmans, reparatie in juli 1671. 

Rek. 1672- 74, fol. Lxxvij v0
• 

Item xiij July 1672 A111oen de Cnaepe nommé Antoon Bergere voor tgene hem alnoch 
was commende als reste voor het maecken vande orghel by ordonnafllie en quittantie 
betaelt xxx v Rinsg. xvj St. 

Rek. 1674- 78, fol. Lxx vj. 
/ranciscus Noelmans, opx v april 1677 · 

Rek. 1679-80 : nihil 
RAB. KA. nr. 25.389 

Rek. 1668-69, fol. Lxxxij 1/ . 

Item francisms Noelmans orghelmaecker voor de reparatie by hem gedaen aende orghel 
deser kercke in februario 1668 per q11itantie betaelt xxxiij Rinsgl. 

RAB. KA. nr. 25.388 

Rek. 1691-94, /o/98-981 l . 

l tem /ra11cisc11s Noelemans 1·oor syne ordinnaire gag ie voor het stellen vande orgte mu~ 

kercke van Ste Cathelynea rato van achthien r:imgl. sjaers verschenen St.jansmis se 1691 
betaelt achthien guldens aen]. van \'(/aeyenbergh die inde plaetse vanden voorJChreven· 
Noelemans gecommen is. betaelt voor Jaeren 1692 , 1693 St.Jansmisse 1694 volgens vier 
q11i1tantien 'tsaemen acht en seventigh g11ldens 

fol. 98 1.·". : 

/ tem aenden ulven t·oor het schoonmaecken ende stellen vande orgele ende het maeken van 
een nie111u register betaeft per vier q11ittantien 

xxxi Rimg, rïij Sr. 
RAB. KA. nr. 25 .. "NO 

Dt-ze Jo sse Van \Xleyenbcrgh, alias \Xlayenberch. Van Wycober gh, Vande n Wyenb erghe had een 
''Notirieboek t'oor mij J. Vanden \'(/yenberghe, int jaer 1692 " aangelegd waarin hij naast de naam van 
liefhebb e rs van spinett en ook ee n gedeelt e van zijn bedrijvigheid als orgelhersceller notee rde. 
Hi e rin et-ke nde hij o.m. aan d,H hij ee n ove ree nkom st had afgesloten met de Sinc-Kacarinakerk 
voor h<:t ste mm<:n van het or gel van J en Sint-Katarinak erk. 
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Rek. 1694-98, Jol. 67 v• : 

Item aen Joannes Baptista Jorceville voor trepareren 
betaelt de 1omme van 

ende herstellen r:ande orgelen 
L. Rins g. 

RAB. KA. nr. 25. 390 

Rek . 1698 tot 1702, fol. 79 v•-so 

Item betaelt aen N ..... de boeck ges11ccedeert inde plaetse van ]. ........ van wayenbergh 
voor drye Jaeren gagie van te onderhouden die orgelen verschenen BamiSJe xz,f 
negenentnegentich xû/ en xv1/ een a 18 guldens tsrs. de somme van Liiij Ri111g. 

Rek. 1702 coc 1704, fo/76: 

dito rek . voor 1702 en 1703 
RAB. KA. nr. 25 . 390 

Rek. 1704 coc 1706, Jol. 74 tl 

Sr. de Boetk, onderhoud. 

RAB. KA . nr. 25.391 

Gedrukte bron : 

p. 60. er ontbrak een orgel "tot dat in Februario 17 38 eene is gekogt van 
Sr. Forceville den ouder, ende is door des selfs Sone de selve in de Cappelle 
gestelt geworden. 

p. CXLVI 
Daer was eene nieuwe orgel-kasse die haer toehoorde ende die deel gemaekt 
heeft van de Koopsomme der Orgel bij St. Forceville, mits dese hare eygen 
orgel-kasse hadde. De gekogte orgel was voor het grootste deel het werk van 
den orgelmaker LANNOY, autheur der orgel in de Parochiale kerk van 
S. Catharina binnen Brussel, met dit verschil nogtans dat de orgel in de 
Cappelle van Bystant veel molliger is, ende voor het minste deel is sy het 
werk van den geseyden Forceville. 

p. CXLVII 
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Volgens Fiocco was er maar één beter orgel in Brussel , nl. dit van de 
Cappelle van het gebrandt Hof. Kostprijs van het orgel: over de hondert 
Pistolen, daer is niet begrepen de orgel-kasse ... (11). 

N.B. Hee orgel van het Hof was ook een werkstuk van J .-B. 
Forceville (12 ). 

.... 

•• 

De zonen en familieverwanten van Abraham van den Kerckhoven in 
de muziekpraktijk. 

Jo es randen Kerckho ven. synen sone, geboren ca. 1645, komt reeds in de 
re kenin ge n van de Sinr-Kacarinak e rk in 1691 voor als zanger, en volgt er 
zijn vader op als organist in 1702 : 

l tem cie11 Joes randen kerckhoren synm sone ges11ccedeert in desse{ft plaetse betaalt voor 
een half/ jaer. remhenen J11ni 1702 L. Rimg. (13) 

Ook werd hij organist aan de Koninklijke Kapel. Méér nog dan zijn vader 
blijkt Jan-Baptist betrokken te zijn geweest mee de orgelmakerij en 
orgelmakers: in ló9 7 herst elt hij de blaasbalgen van het orgel der 
Sinr-Walburgakerk re Oudenaarde ( 14), trekt als keurmeester naar 
Bergen, samen mee zijn leerlingen om er het orgel in aanbouw voor de 
kerk van Asse , in het atelier van Le Roy ce gaan zien ( 15) en ondertekent, 
samen met J. Boucmy een negatief rapport n.a .v. de reparatiewerken aan 
her orgel van Halle (Bt), een verslag dat hij ondertekent alsjoannes van 
den Kerckho ven. organist der koninck x C,ppelle ( I 6). 

De nog nie t gepubliceerde archivalia omtrent z11n organologische 
:trci,·ircircn ;,ijn : 

196 7 , Oudenaarde , Sr.-Walburgakerk 
De11 22 ende 23 1:11de 24 J11IJ 1967 hebbe irk 011denchre11en gherepa,·eert ende ghemaeckt de vier 
blaesbalcken inde kercke ran Ste \'(/ alb11rga binnen A11denaerde 1y11de 1111 in goeden staete waer 
11oeren ick pretenderende de som me t·an tll'ee ponden grooten courant ende over al/ede leveringhe het 
sy 1·a11 het leer lym als andersi,us. 
O11tfaen den inhoudt hier bo1·e11 rerme/t Act11m den 26 A11g11sty 1697 van Sr. Joannis 
Va1111eeren als kerckmeester 

(get.)Joamw l'anden 
kerckhove 

lek onderschre1-en attestere dat is U'aerachtigh dat den selnn kerckho11e heeft de blaesbalcken 
1111 in goeden Jtaete heeft ghestelt. 
Actum den 26 A11g11JtJ· 169 7 

(volgen 2 onleesbare handtekeningen ). 

l 7 12, Asse, D eka nale kerk 
Ont/angen b,j mij onderg. ran M. Hooftdrossard des lants ·1•a11 Assche de som me 1·an eenendertich 
g11/. en ttl'elf st11yrers in z,o/d. mn mij11 rerlet en schaede die ick gehadt hebbe met mijne scholieren 
m. mijne l'O)'age naer Rijsel om d'orguel aldaer te risiterm I m,r ,/, lr ,·, 1, 1 .111 : \ ·" !,, . " ' 111111 Jnm 

20 april 17 12 },,,111nes ran dr11 k1•rckhoren' 
organist des ko11i11ckx/1jcke Cappelle 
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De onderuhreven meesters organisten respectivel,jck van het hof van Bruss~f ende der Stadt van 
Aelstverclaeren dat sy op heden 27 9bre 1713 ten versoeckevan den Seer Eerweirden heer M1j11heer 
. Cornelius van den daefe pastoorva11 Assche hebben i11 behoorlijckeforme gevisiteert ende geprobeert 
de dobbel orgel staende in de prochie kercke van het sefve Assche aldaer ges telt ende f?.efevert b,j d ' heer 
Matthie11 Ie Roy meester orgelmaecker woo11achtig tot Bergen in henegauw, oock te hebben 
geexamineert het contract over de selve orgel gemaeckt den 18 april 17 12, ende dat sy de selt,e orgel 
hebben bevonden in goeden staet en onblamerelijck in affe syne deelen in teecken der waerheudt 
hebben wij dese onderteeckend met presentatis in forma actum ut aute 

Joannes van den kerckhoven 
j. Lamberti 17 13 

Uit het genealogisch onderzoek blijkt overigens dat Jan-Baptist gehuwd 
was met Maria Leyniers en dat ze elf kinderen hadden waarvan het zesde, 
nl. Melchior eveneens organist werd aan de Kon. Kapel. 
Ook het derde enhet vijfde kind van Abraham blijken muzikaal begaafd 
te zijn geweest : her zijn Peter-Arnoud (Brussel, Sr.-Katelijneparochie 
29.6.1648) en Jan-Philips, gewoonlijk kortweg Philips genoemd 
( 0 J:?russel St.-Karelijneparochie, 24.4.1651). 
Peeter, ofte, Petrus, was priester, zanger en organist aan de Kon. Kapel 
die in zijn testament, verleden voor Notaris de Cuyper in 1 7 1 O legeert 
al sijne blommen aan een kapelaan van Sinre-Goedele, al sijne voghelen 
aan zijn neef; aan de kerk van Sinr-Gorik schenkt hij s1jn gouden medaille 
die hij is hebbende van saliger memorie den Aertshertogh Leopoldus. Aan zijn 
broer Jan-Philippe legeert hij sijn beste claversingel gemaeckt door Couchet, 
doch Jan-Philippe mag dit instrument niet verkopen maar moer hem 
laeten volghen ende succederen op zijne kinderen. Zijn andere broer krijgt 
zijn viercante claversingel staende bij sijn bedde, en dit met hetzelfd e voorbe
houd als bij de vorige gift. ( 17) 

Jan-Philips was eigenlijk notaris (gehuwd ca. 1689 met Maria Linde
mans) en is omstreeks 1707 samen met Jan-Bapcisc zanger aan de Sinr
Kacarinakerk. 
Twee zonen van Philippe, nl. Ignarius (" Brussel, St.-Karelijneparochie 
17.2.1690 ) en Jan-Bapcisc, werden zanger aan de Kon. Kapel. 
Van de kinderen van Jan-Baptist, de oudste zoon van Abraham, werd het 
zesde, Melchior (t Brussel 1758) organist aan de Kon. Kapel. ( 18) 
Blijkbaar is hij de vader van Pieter die in 1782 deze functie waarnam. ( 5 ). 
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•• 

Het Brusselse stadsbeeld ten tijde van Abraham van den 
kerckhoven . 

eer ge lege nh eid van een rencoonscelling "Brussel in de l 9de eemv" (19) 
schecsre A. Moerman in zijn bijdrage "Vorming en evolutie van het 
Brusselse XIXe-eeuwse stadsbeeld " voor de cataloog van deze 
tentoonstelling als volgt : 
"Af gezien van de eerbiedwaardige oudere monumenten zoals onder 
meer de Grote Marke met her Stadhuis en de Gildehuizen, de St.
Michielskarhedraal (voorheen Sc.-Goedelekerk), de Zavel- of de 
Kapell e kerk, dateren de karakterbepalende trekken in de fysionomie van 
het kunst- en scadhistorisch belangrijke of pittoreske monumenten
Brussel, merendeels van na het midden van de XVIIe eeuw. 
Het oude Brussel had de XVIIIe eeuw ingezet mee een heropgebouwd 
hare : in de jaren die volgden op de tragische beschieting van het stads
centrum door de Fransen in 1695, worden het zwaargehavende stadhuis 
en de diro Brood- en Vleeshuizen hersteld en herrezen de Gildehuizen 

Zoutkaai te Brussel in 1732 
tekening van E. Puttaert (uit Bruxelles à travers les äges. 3° vol. Bruxelles moderne, 
par Henr i & Paul Hymans. s.d.) 
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ui~ hun puin in glorieuze Vlaams-barokke scijl, scijl die reeds in de loop 
van de XVlle eeuw mee zwier was coegepasc op ral van nieuwe kerken die 
zowat overal in de stad waren ingeplant - men denke aan de Augus
cijnenkerk, de Jezuïetenkerk, de Karmeliecenkerk, de Beg ijnhofkerk, 
O.L.-Vrouw van Zeven Weeën eer Rijke Klaren, O.L.-Vrouw van Bij
stand en de kerk der Brigirinnen - evenals op menige patriciërs- of 
burgerwoning. Tussen 1600 en 1700 was her ook ge,;veesc dar b inn en de 
rweede stadsomheining _ (de huidige kleine ring) rond de middeleeu,vse 
stadskern nieuwe srraren en woonwijken werden aangelegd : even-

wijdig mee de Zenne werd naar het Noorden roe doorheen de Blek eri j
weiden de Nieuwsrraac getrokken, aan de zuidwesteli jke voer van de 
Koudenberg werd de thans verdwenen lsabellastraat geopend eve nals het 
Beierenp lein en de Beierensrraat (thans de onlangs gedeeltelijk 
gesloopte Dinanrscraat), nabij de Galgenberg (thans Justitiepaleis) e n de 
Wollendries ontstond de Bovendaalswijk , een zuiden van de Papenvesc 
de wijk v2-n de Nieuwe Marke (thans Anneesensplein), terwijl russen de 
Lakens escraac en de Vlaamsesteenweg dokken werde n gegraven - het 
H ooidok, de "Mes cback" en "clen Zaec" - en in 1650 in het verlengde 
van het Sc.-Kathelijnedok de Nieuwe Graanmarkt werd getraceerd. Uit 
de XVIle eeuw dateren of dateerden ook enkele merkwaardige 
fonteinen die her XIXe-eeuwse Brussel sierden : Manneke Pis, her 
Melkmeisje bij de Sc.-Nikolaaskerk (Boterst raat ) en de verdwenen 
Saters- en Sceenpoorrfonceinen. 

De XVllle eeuw en meer speciaal de tweede helft ervan, bracht voor 
Brussel gro te urbanistische wijzigingen mee.'' 
Vanaf de tweede helft van de l 9de ee uw begonnen de moderniserings
projecten voor de stad : regen 187 1 was de Zenne die in de benedenstad 
vaak overstromingen en besmettingen had veroorzaakt, overwelfd, en 
meteen was de schilderachtige, gri llige waterloop met zijn bruggetjes en 
steegjes, warerraden, looierijen, ververijen en brouwerijen omgevormd. 
Leopold II heeft verder gezorgd voor de omvorming van de Hofberg en 
de Puccerijwijk ror de huidige "Kunscberg", zo genoemd omwille van de 
musea, bibliotheken, archiev en, Paleis voor Schone Kunsten en her 
Muziekconservacorium die er in de plaats kwamen. Op de Galgenberg 
houn°\le Poelaerc russen 1866 en 1883 zijn gigantisch Justitiepaleis. De 

20 

overblijfsel van oude St. -Katharinakerk (1979) 

... 
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construcrie van dit massale gebouw is wellicht mét het dempen der 
binnendokken - bv. St.-Katelijnedok gedempt in 1850, St.-Katelijne
plein met de nieuwe Sr.-Katelijnekerk, 184 5 ; Hooidok gedempt in 1880 
_ende aanleg der middenlanen wel de meest bepalende ingreep geweest 
in her Brusselse stedelijke landschap. 

Mee de bouwkunst te Brussel, zoals deze zich manifesteerd e met de 
heropbouw van de Grote Markt na de beschieting door de troepen van de 
Franse maarschalk de Villeroi in 1695, is de spirituele overeenkomst mee 
Abraham van den Kerckhoven wel treffend : een laatste, maar dan ook de 
meest schitterende getuigenis van het l 7de-eeuwse Zuidnederlandse 
genie dat kort daarop door het opkomende rococo tOt een volstrekt 
voltooid verleden tijd werd aangezien. Interessant detail is overigens, dat 
de heroprichting van de Grote Markt werd geleid door de Heyn, een 
familieverwant van Abraham van den Kerckhoven. (20) 

De van den Kerckhovens en hun geprefereerde orgeltypes. 

Als organist aan de Sint-Katarinakerk debuteerde Abraham op een 
instrument van de ambulance Noordnederlandse orgelmaker Jan 
Janssens van Weert, dat later werd vervangen door een orgel gebouwd 
door De Lannoy uit Brussel of Antwerpen. 
Tenslotte is er, zoals reeds hierboven aangehaald, her Antwerpse van 
Hagen-orgel dat van den Kerckhoven mee veel brio heeft bespeeld. 
Het zijn precies al deze orgelmakers die, qua orgelbouwstijl, zich 
duidelijk hebben geïnspireerd op de Noordnederlandse orgelfacrnur. 
Dit staat wel in sterk contrast met de opvattingen van Jan-Baptist, 
Abrahams oudste zoon en opvolger die zich kennelijk onmiddellijk heeft 
vastgeklampt aan het opkomende Franse-Vlaamse rococo waarvoor hier 
de baanbreker Johannes-Baptista Forceville is geworden en die via 
Antwerpen in Brussel zijn entree deed rond de eeuwwisseling. Ook blijkt 
dit nog verder uit het bezoek van Jan-Baptist mee zijn studenten aan het 
Rijselse orgelmakersatelier en uit de keuring van het orgel voor de kerk 
van Asse bij M. Le Roy te Berg en. 

Net zoals hij het met].S. Bach is vergaan, werd de orgelkunst van Abr a
ham van den Kerckhoven als voorbijgestreefd aangezien door de jongere 
generatie,. en verklaart dit het feit dat zijn stijl geen continuïteit heeft 
gekend. 
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Ook het kerkgebouw dat in zijn prilste jeugdjaren werd opgetrokken tot 
een barokk e uitgroei vanuit ee n kleine gotische kern en dar in de l 9de 
ee uw op de t0ren na werd afgebroken, lijkt wel als symbool van zijn 
nagelaten <X'uvre : er is weinig van bekend, maar her staat hoog boven al 
wat de 17 de-eeuwse orgelcomposicie in de Nederlanden ons thans 
aanbiedt. 

Over he t van We ert-org e l dat van den Kerckhoven in de Sint-Katarina 
kerk ten dienste stond is niets bekend , over her instrument dat De Lannoy 
bouwde in 164 5 getuigde - in de 2de helft van de 18de eeuw - Fiocco, dat 
het , na het orgrl van de Scadskapel (een rococo-instrument van J.-B. 
Forcevill e dat uiteraard beter aansloot bij de tijdssfeer van toen) het 
mooiste orgel was van de stad : het eerste zou ronder geweest zijn van 
klank dan dat van de Sinc-Kacarinakerk dat eerder scherp van toon was. 
Van Pet er De Lannoy is hier te lande slechts de orgelkast in de Antwerpse 
kathedraal overgebleven, zij het dan nog op een getransformeerde wijze, 
hoew el het instrument in 1789 nog door een Parijs' verslaggever werd 
geroemd als Ie plus parfait que /'on connaisse en Europe par l'armonie et 
l'égalité des sons (21). 

Pas nà de dood van Abraham van den Kerckhoven zal het orgel van de 
Sint-Kacarinakerk gans worden vernieuwd, hetgeen ook de nieuwe 
stijlinzichten van zijn zoon verklaart: 

Rek. 170 7-1 708: 
item aen Sr. Forcevifle orgelmaecker voor het vemiet1wen vande Orgel, de somme van 
vier hondert vy//en tw inti ch gt1ldens, dico iii/ Lxxxx v Rinsg. 

l tem aen Sr. pletincx meester Belts11yder voor reparatie aende orgel de som me van 
tu •intigh g11ldens. dico xx Gt1ld. 

Item aen Sr . de kinderen mr. Schry11wercker voor reparatie aende voorschr. orgel, de 
somme van r·ierentll'intich g11lds thien stuyl'ers. dico xxiiij G. x St. 

Rek. l 708-1 709 : 
l tem aen mom. /orceville voor het onderho11den van de orgel a I 8 guldens s'iaers dus voor 

het jaer 1707 18 -
(22) 

Was Abraham van den Kerckhoven allicht een nogal honkvaste man 
- uit de kerkrekeningen blijkt dat hij zelden of nooit zijn post heeft 

23 



onderbroken - zijn artisti eke impuls en spoorde hij op in composmes 
zowel uit het Frans e, Italiaans e als uit he t Zuid-Duits e repertoire, 
(zoals onlangs A. Fauconnie r ontdekte) terwijl hij kennelijk pr efe re nti es 
had voor een orgeltype dat ster k verwant was aan het N oo rdn eJe rland se 
type zoals dit bekend was via Antw erpen door figuren als een Nicolaas 
van Haghen en een De Lannoy die het in onze ge westen tot een 

nieuwsoortig en zelfstandig orgel type omwikkelden (6) . 
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Cahiers Brtt xellois (revue trimestri elle d'hiscoire urb aine) Tome X 
-Fase. I, Jan vier-Mars l 965 (Brux elles, 1965 ), blz. 34. 

(9) RIJKSARCHIEF BRUSSEL , KERKELIJK ARCHIEF (afgekort 
als RAB. KA. ) Sinc-Katarinakerk. 

nr. 25 .385, rekening 1632-1633./o l. Lv (jrançois Cornet) 
1634-1635,/o l. Lxvirj 1/ 
1636-1637./ol. Lxxiiij 
1638 -1639,/ol. Lxxxix 
1640-1641./ol. C1•iij 
1642-1643 ,/ol. Ciiij 
1644-1645./ol. Cj 

nr. 25.386. rekening 1644-1645,/ol. xcij 1·" 

nr. 25.387. rekening 1645-1646 ,/ol. Ciiij 
1647-1649./ol. Cj 
1650-1651,/o l. Cnïj 
1652-1653./ol. C 
1653-1655./ol. X' 
1655-1656.fol. xcrj 
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nr. 25.388, rekening 1658-1659 , Jol. xcitj 
1660-1661,/ol. C 
1662-1663, fol. Cx vj 
1664-1665,Jol. Xcij 
1666-1668,Jo/. Xcvj 
1668-1669,Jol. Cii1j en v0 

nr. 25.389 , rekening 1670-1672 , Jol. C v 
1672-1674,Jol. ,c"v 
1674-1678 ,fol. Xaj 
1679-1680,/ol. 105 

1691-1694 (Joannes Babre. van kerck hoven 
zanger) en Abraham van den Kerkhove 
organisc),/ol. 110 
1694-1698,fol.. 79 
1698-1702,Jo/. 79 

(10) EUGENE DE BOCK, De Nederlanden, deel IV, Hass elt, 196 3, 
blz. 64. A. HENNE er A. WAUTERS, Histoirede!a villede Bruxelles , 
Tome 3, (Edirions "Cultur e er Civilisation" Bruxell es, 1969) blz. 
2 35 over Pasroor Willem Vandennesse, als groo t verdediger van hec 
jansenisme in Brussel in 1964. 

( 11) (Anon iem ) Histoire van de Alderhey/igste Maget en Moeder Godts 
Maria, onder den By Naem van Bystant, geëert in haere publieke Stadts
Capel/e binnen de Princelyke Stadt Brussel (Brussel, 1764) blz . 60. 

(12) G. POTVLIEGHE, De Orgelmakers Forceville, in, De Brabantse 
Folklore, tijdschrift van de Dienst voor Geschiedkundige en Folkloris
tische Opzoekingen der Provincie Brabant (Brussel) 1962 (nr. 155), 
blz. 355-357. 

(13) RAB.KA . nr. 25.398, rekening 1689 tot 1702, fol. 79. 

(14) STADSARCHIEF OUDENAARDE, Sr.-Walburgakerk <losse 
stukken). 

115) KERKARCHIEF ASSE, Dekanale Kerk , nier geïnventariseerd. 
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( 16) G. POTVLIEG HE, Prolegomena tot de geschiedenis van het orgel en het 
m11ziekleven in de Sint-Martin11skerk te Halle (Bt.), in, Verhandelingen, 
Kon. Geschied- & Oudheidkundige Kring , 1967, blz. 96, 99. 

( 17) P. LINDEMANS, Uit oude papieren, testament van Petrus van de 
Kerckhove, in Eigen Schoon en De Brabander, 1967, nrs. 1-2-3 blz. 447. 

(18) G. POTVLIEGHE, De Orgelmakers Forcevil/e, o.c. blz. 326 . 
(voetnoot) 

( 19) Tencoonsrellin gge houd en in de zaal "De Tinne Poe" van de Krediec
bànk aan de Grote Markt ce· Brussel (28 juni cor 29 aug. 1971 ). 

(20) LEO LINDEMANS , van den Kerckhove, a.c., blz. 174 in voecnooc. 

(21) B011wstenen voor een geschiedenis der toonkunst in de Nederlanden, 
Deel 2, Amsterdam, 1971, blz. 46-47 (tekst ter beschikking gesteld 
door P. H ardouin). 

(22) RAB. KA. Sr.-Kacarina, nr. 25. 391, rekening 1707-1708, fol 79, 
1708-1709, fol 56. 

Portaal van de vroeger St. -Katharinakerk 
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Bernard H uys 

LIJST VAN ORGEL TIJDSCHRIFTEN BEWAARD 
IN ENKELE BELGISCHE BIBLIOTHEKEN. 

De onderhavige lijst biedt een overzicht van tijdschriften, gewijd aan het 
orgel en bewaard in de vijf volgende instellingen : 

Antwerpen, Koninklijk Vlaams Muziekconservacorium (A c) 

Brussel, Koninklijk Muziekconservacorium (B c) 
Brussel, Instrumencenmuseum (B i) 
Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I (B r ) 
Gene, Koninklijk Muziekconservacorium (G c). 

Alleen de specifieke orgeltijdschrifcen werden weerhouden. Ofschoon 
de periodieken gewijd aan de kerkmuziek in het algemeen, zoals Adem, 
Kirchenmusikalisches Jahrbuch, Musik und Kirche, La Tribune de 
Saint-Gervais, e.a., soms interessante bijdragen in verband met het orgel 
bevatten, werden zij wegens hun ruime opzet niet in deze lijst opge
nomen. De gebruikte afkortingen eer aanduiding van de bibliotheken 
(A c, B c, B i, B r, G c), werdeu ontleend aan de RISM (International 
Repertory of Musical Sources) en kunnen als algemeen aanvaard 
beschouwd worden. Er werd naar gestreefd voor ieder tijdschrift de pre
cieze jaargangen te vermelden die een bepaalde bibliotheek ervan bezit. 
Ten slotte danken wij graag onze collega's-bibliothecarissen die ons 
bereidwillig de inlichtingen betreffende hun collecties hebben willen 
toesturen, nl. Mejuffer Marie-Thérèse Buyssens (Antwerpen, Koninklijk 
Vlaams Muziekconservarorium), en de heren Kamiel Cooremans (Gent, 
Koninklijk Muziekconservacorium) en Paul Raspé (Brussel, Koninklijk 
Muziekconservacorium en Instrumencenmuseum). 

Acta organologica. Im Aufcrag der Gesellschafc der Orgelfreunde her-
ausgegeben von Alfred Reichling. · 
Berlin, 1.196 7 -
Bi : 1. 1967 - ; B r: 1. 1967-

American Guild of Organisc ·s quarterly . 
New York, 1. 1956-12.196 7 (july) (Voortgezet door: Music. Th e 
A.G.O. Magazine ) 
B c: 1.1956 (nr . 4 )- 12.196 7 (july). 
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Ars organi ; Zeirschrifc für Orgelwesen, zugleich Mitteilungs- und Refe
rarenblarr J e r Gesellschafc der Orgelfreunde. 
Berlin, l. l )5 3-
B i : 8. 1960 - 2 1. 197 3. 

Bulletin de la Fédérarion beige Jes marchands de p1anos, orgues er 
harmoniums . 
Bruxc:llc:s, 1. 192 3 - 9. l 9 .) 1. 

Br: i.192.)-9.1931. 

Cahiers et mémoires de l'orgu<:: ; numéros spéciaux de la revue l'Orgue. 
Paris, 19 7()_ 

A c: 197 5 (nr. U>-: B r: 1974 (nr . 11)-

Communicarions Jes Archives Centrales de l'Orgue /Mededelingen van 
het Centraal Orgelarchief. 
Brusset', I 9 75_ 

B c: I 9 7 5-: Bi : 19 7 5-; B r: 1975-

Connaissance de l'orgue : r<::vu<:: de l'Associacion française pour la 
sauvegarde de l'orgue ancien. 
Paris, 197 1- (voortzetting van : Renaissance de l'orgue) . 
B c : 197 l- : B r: 197 1-

I ncernational society of organ-builders information ; a periodical for 
organ building. 
Lauffen/Neckar, 1969-
A c : 1 969- ; B i : 1969- ; B r : l 969-

J eunesse ec orgue. Revue trimestrielle. 
Bordeaux, 1.19 .. -
B c : 24.19 75- (onvolledig) 

De Mixtuur ; tijdschrift over het orgel. . 
Schagen, 1970-
B i : l 9 7 0- ; B r : 19 7 0-

M usic. The American Guild of Organisc·s Magazine. 
New York, 1.196 7 (Üccober)-
B c : 1.1967 (Üccober) - 5.19 7 1 (nr .. 9 ) 
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The Organ ; a quarcerly review for its makers ; ics player s and irs lovers. 
L_ucon, Beds ., 1921/22-
B c: 5.1925/26 (nr. 17)- 12.1932/33 (nr. 45); Bi : l.1921/22-

40.1960/61 ; 
B r : 48.1968 /69 (nr. 189)-

The Organ Club Journal 
London , 1.9 .. -
Bi : 3.1970 - 6.197 3 

Organ inscicuce quarcerly. Published 4 times yearly. Editor: A. Howes. 
Andover (Mass.), 1. 1951-
A c : 6. 1956 - 11.1964 

The Organ yearbook ; a journal for che players and hiscorians of Key board 
mcrumencs. 
Amsterdam, 1.1970-
B c: 1.1970-; Bi : 2.1971-; B r: 1.19 70-; G c : 1.1970-

0rganisc 's Review. 
Eascwood (Essex), 1.19 .. -
Bi : 61.19 76 (nr. 243)- 63.1978 (nr. 250) 

L'Organiste; revue crimestrielle. Organe de J'Union Wallonnc des 
Organistes. 
Bas-Oha, 1. 1969-
A c: 2.1970 (nrs 1-2); B c: 1.1969-; Bi : 1. 1969- ; B r: 1.1969-

L'Organo ; rivisra di culcura organaria e organisrica. Si pubblica ogni sei 
mesi. 
Bologna, 1. 1960-
A c: 1.1960 - 8.1970, 10.1972-; B c: 1.1960-; Bi: 1.1960 -
10.1972 ( onvolledig) ; B r : 1.1960-

Het Orgel ; uitgave van de Nederlandse Organisten Vereniging. 
Amersfoort, 1. 190 3/04-
A c : 65.1969- ; Bi : 51.1961-; B r : 70 .19 74 (nr. 2 ), 7 1. 1975 ( nr. l 0), 
72.19 76-

Her Orgelblad. 
Leiden, 1.1958-
B i: 10.1067 - 16.197 3 (Onvolledig). 
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~rg eldien sc ; orgaan van de Vereniging van gereformeerde Kerkorga
nisren. 
Groningen, 1.1974-
B i: 1.1974-

0rgelkunsr ; viermaandelijks tijdschrift 
Grimbergen, 1.1978-
B c : 1. l 9 7 8- ; B r : 1. 1 9 7 8- : G c : 1 . 1 97 8-

Der_ Orgelspiegel ; Informationsbrief der Gesellschaft der Orgelfreunde. 
Esslingen, 1. 196 3-
B i : Enkele losse nummers, nier geklasseerd. 

Orglet ; medlemsskrift for Dec danske Orgelselskab 
Hiller0d, 1971 (nr. 1)-
B i: 1976-; B r : 1978 (nr. 14)-

L'Orgue ; bulletin rrimescriel (Revue rrimesrrielle). 
Paris, 1929-1940, 1947- (Voortzetting van Bulletin crimesrriel des 
Amis de J'Orgu e ) 
A c : 1947-1970, l 975-; B c: 1951 (nr. 58)-(onvolledig); Bi : 19 30 
(nr. 4)-onvolledig); B r: 1968 (nr. 125)-

L'Orgu<: er les organistes ; revue mensuelle. Rédacreur en chef: J. Huré. 
Paris, l .192 4/25-
A c : l.1924 /25 - 2. 1925/26; B c : 1.1924/25 (nr. 1)- 3.1926/27 (nr. 
33) : G c : l. 1924/25 (nr. 1 ), 2. 1925/26 (nr . 13), 3. l 926/27 (nr. 25). 

Le Plein Jeu. 
Grenoble, l. 1969- (Voortzetting van : Bullerin del' Associarion pour Ia 
promotion de I'orgue dans Ia r.égion grenobloise) 
B c: 7.1 9 75- (onvolledig) 

Point d'orgue. Bulletin de liaison des organistes de l'Ouesr. Luçon, 
l. 19 .. - ( In 1969 wordt : Bull e tin de liaison de I'Association des Amis de 
l'Orgue de la Vendée des Jeu nes Organistes de J'Ouesr). 
Bc: 3. 19 .. -

De praesranr ; driemaandelijks tijdschrift voor orgelculcuur in de 
Nederlanden. · 
Tongerlo , 1.195 l /52 - 2 1.19 72. (Voortzetting van De Schalmei) 
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A c: 1.1951 - 21.19 72; B c: 1.1951 - 21.19 72; Bi: 1.1951 -
21.1972 ; B r : 1.1951 - 21. 197 2 ; G c : 1.195 1 - 21.19 7 2. 

Rl'naissance de rOrgue; revue de rAssociacion française pour la sauve
garde Je l'orgue ancien. 
Paris, 1968- 1970 (nrs 1-8) (in 197 1 wordt: Connaissance de l'orgue) 
A c: 1968-1970 (nrs. 1-8); B c: 1968-19 70 (nrs. 1-8); B r: 1968 
- 1970 (nrs. 1-8) 

De Schalmei ; tweemaandelijks tijdschrift voor organisten. 
Gene, 1.1946-5.1950 (in 1951 wordt: De Praescancl 
Ac: 1.1946-5.1950; Be: 1.1946-5.1950; Bi: 1.1946-5.1950; 
Br: l.1946-5.1950;Gc: 1.1946-5.1950. 

Urania; ein musikalisches Beiblatt zum Orgelfreunde ... 
Redigirc und herausgegeben von G.W. Körner und A.G. Ricrer. 
Erfurc, 1.1844 - 68.191 l ; 
Ac: l.1844-27.18 70;Br: 1.1844-10.1853. 

Wakker Hausmirceilung . 
Ludwigsburg, 19._.-? 
B c: 1969 (nr. 40, 41), 1971 (nr. 42); Bi: enkele losse nummers, niet 
geklasseerd. 
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A. Dumon 

"OPLEIDINGSCURSUSSEN VOOR 
REST AURATIEAMBACHTEN" 

PERSCONFERENTIE VAN DE MINISTER 
VAN DE MINISTER VAN NEDERLANDSE CULTUUR. 

Tijdens een persconferenrie, gegeven voor Mevrouw R. De Backer, 
Miniseer van Nederlandse Cultuur, op 2 3 februari 1979 werd gehandeld 
over Opleidingscursussen voor rescauracieambachten in de sector 
"Monumenten". 
Bij die iniriacief wordt ook de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, als
mede de Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf betrokken. 
Eén der uitgangspunten is : de toenemende subsidiëring van de 
resrauracie aan monumenten waarmee de beschikbare middelen aan 
bekwame vaklui geen gelijke tred kunnen houden. 

Ter verduidelijking stele de miniseer: 
"De industrialisatie, de bevolkingsexplosie in de steden, de uitbouw van 
hc:c spoorwegnet, in de rweede helft van de XIXe eeuw en de ontsluiting 
van de wegeninfrastructuur van recentere datum liggen aan de basis van 
her verlies van heel war waardevols. 
De Koninklijke Commissie voor Monumenten, die bij K.B. van 1835, na 
de chaorische roescand waarin ons cultureel patrimonium ingevolge de 
maatregelen rijdens her Franse Regime verkeerde, was nier bij machte, 
gezien haar zeer beperkte wecrelijke middelen en de omzeggens onbe
scaande financiële middelen, hierin verandering re brengen. 
Een keerpunt was de wee van 19 31 inzake Monumenten- en Landschaps
zorg. Mee deze wetgeving werd een kleine halve eeuw de Monumenten
zorg in die beg eleid . 
... Te geringe budgecren veroorzaak.ren lange wachcrijden voor restau
ratie, zodat her '-Vel gebeurde dar her monument reddeloos verloren ging. 
Ook was de: houding van eigenaars of gemeentebesturen soms een 
elc:menc van zware obstructie in her werk van Monumentenzorg . 
. .. Hee aancal beschikbare aannemers op deze markt is echter onvol
doende. Bewijzen hiervan : her beperk.t aantal inschrijvingen bij 
openbare aanbestedingen en de aannemers die, bij inschrijving, de 
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erkenning D24 voor resraurariewerken aanvragen, zonder al re veel 
ervaring in deze sector te bezitten. 
Een tweede uitgangspunt is hec feic dac veel, vooral jongere mensen zich 
in deze cijd duidelijk meer en meer gaan richten op hec ambacht. Men gaat 
hec als zinvol zien om weer mee de handen creatief te kunnen werken, een 
erkenning van een andere levensvervulling. Men lijkt afkerig te worden 
van de industriële werkzaamheid ; men wil niet langer als bij toeval 
geraken in een eigenlijk nier-gewenste werkomgeving en daarin 
gedurende een geheel leven blijven hangen ; een omgeving, die nier in 
harmonie is mee een eigen innerlijk (dikwijls nier geheel bewuste) 
verwachting. 
Her ambacht beweegt zich niet uitsluitend op her gebied van de gebonden 
kunsten. Het mag gericht zijn om het behoud van culturele waarden ; her 
diene ook nieuwe waarden re scheppen. 
Scheppend werk heeft een vormende invloed op mensen, her ambachte
lijk handwerk kan bijdragen aan de vorming van een meer evenwichtig 
zich ontwikkelend individu. Ambachtslieden blijken in belangrijke mare 
van invloed ce zijn geweest op de continue verandering van de menselijke 
samenleving. 

Een grote opdracht is gelegen in het behoud en her herstel van hetgeen 
ons is nagelaten. Daarnaast zal de gerichtheid op nieuwe vormgeving, het 
zoeken naar geheel nieuwe mogelijkheden een groeiend aandeel moeren 
verwerven. Hoe hoger her peil van her "nieuwe", hoe meer kans er zal 
zijn, dar de voltooide werkstukken van blijvende waarde blijken re 
zijn voor de mens van de coekomsc; vormen uic vroeger rijden kunnen 
ons immers nu boeien en ons inlichten over de gedachten, die rot deze 
vormgeving leidden. 

Tenslotte kan gesteld worden, dar - de kwaliteit van - het werk in her ene 
ambacht bevruchtend kan werken op her werkstuk in het andere 
ambachtsveld : het werk van de houtbewerker kan van invloed zijn op het 
nieuwe werk van de scucadoor, en omgekeerd. 
Deze ontwikkeling kan steeds meer mensen aantrekken om zich re gaan 
uicen middels ambachtelijk werk. 
Maar met dat ambacht gaat het slecht. De Britse architect en restauratie
desk1mdige Bernard Feilden kwam in zijn rapport voor de Raad van Europa 
kort geleden tot deze formulering : 
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··Geplaacsr tegenover een groeiende heroriëntering van onze levens
wijze, vraagt de publieke opinie her behoud en de herwaardering van de 
architecturale erfenis, monumentaal of bescheiden, als een uitdrukking 
van d e gem eenschappelijke wil onze omgeving ce herleiden roe een 
mc:nselijkc schaal. 
D; operaties van restauratie en renovatie , hebben grote tekorten aan 
ambachtslui aan het lichc gebracht in elk Europees land. Deze vakbe
kwaamheden in het kunstambacht bestaan nog , maar gezien ze onder
wezen werden in de jaren· 30, zijn ze nu op hec einde van hun carrière en 
is her dringend noodzakelijk dac deze worden overgedragen of ze 
verdwijnen voor altijd." 

De traditionele kleine coeleveringsbedrijven van arcistiek-ambachcelijke 
aard : smeden, houtsnijders , lijstenmakers, ornamencbeeldhouwers, 

· gipsgiercrs, srucadoors, decoratieschilders, koperslagers, vergulders en 
zo meer, srerven Luc. 

En, zoals bij aanvang reeds is gesteld, aan deze economische en culturele 
overwegingen kan nog een sociaal argument worden ruegevoegd : 
inventieve arbeid en vakvaardigheid geven voldoening aan de 
beoefenaars. 
Bovenstaande uitgangspunten leveren een aantal conclusies op die de 
basis vormen van hec plan roe verwezenlijking van deze cursussen in de 
resraurarieambachren : 
A. Er moec voor hen, die de basisambachrelijke kennis verworven heb
ben, een hogere beroepsopleiding komen als middel om hun kundigheid 
verder te volmaken ; in her bijzonder bij de rescauracie en instand
houding van Monumencen is een dergelijk onderricht een absolute 
noodzaak. 
B. Er moec een visueel informatief centrum komen, waar de 
geschie<lenis en de ontwikkeling van diverse ambachten en gereedschap
pen bescudeerd kan worden ; in diverse depots (musea, gemeente
werven) is veel materiaal aanwezig, dar toegankelijk dient gemaakt ce 
worden. 
C. Er moet voorzien worden in de nodige infrastructuur opdat door de 
theorie en hec werken mee modellen, verworven kennis aan de praktijk 
kan geroetsr worden .... 
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GLOBALE VISIE: De opleid ing zal ingevolge de essenr1e van het 
ambacht een schakel moeten vormen russen de kunstzinnige en kunst
historische disciplines enerzijds en technologisch wetenschappelijke 
discipl ines anderzijds ... 

Deze tekst, gelicht uit de toespraak van de Minister van Nederlandse 
Cultuur tijdens de persconferentie , is bijzonder goed van to<.:passing op 
de orgelculcuur. Orgelkunsc durft daaruit besluiten dar de ,lcrÎ<: om her 
kunscambachc, in casu de orgelbouw, re besch e rmen en re bc:vorderen 
binnen dè directe beleidslijnen ligt van de bevoegde minister. In dezelfde 
lijn zal de miniseer logischer wijze de kunstambachcelijke zin van de 
nieuwbouw, en de nieuwbouw in kunsrambachtelijke zin moeren zien. 
In de lijn van her betoog is een terugkeer naar de oude waarden van de 
orgelbouw noodzakelijk om de brede sporen van verlies van waardevolle 
kunsrschaccen re dièhcen. 
Orgelkunsr wil ervan uitgaan dar Miniseer R. De Backer achrer de inh oud 
van haar ceksc scaar en dat haar geloof in de kracht en de waarde van her 
kunstambacht een reële kentering in her beleid zal meebrengen. 
Orgelkunsc zier mee veel belangstelling uir naar de eerste concrete stap 
die hoogdringend moer gezet worden. 
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K. D'Hooghe 

BESPREKING VAN ORGELWERKEN 

Vanwege her Cebedem (Be lg isch Centrum voor Muziekdocumentatie) 
ontving de redakrie vijf verschillende orgelcomposicies eer bespreking. 

üicgave l 976 

Flor Peeters Introd11zione, F11gato con Coralesopra "Pro 
Civitate" op. 125. . 101 BF 
Opgelegd werk voor de Nationale Muziekwed-
strijd 1976 ongericht door her Geme encekrediec 
van België. · 

Norbert Rosseau Saive Regina op. 79 68 BF 
484 BF 

Uitgave 1977 

Raymond 
Baervoecs 

Preludio, lnter!11dio, Postl11dio op. 81 
nrs. 1-2-3. 

Espaces 
Opgelegd werk voor de Nationale Muziek- 135 BF 
wedstrijd 1977, ingericht door her Gemeente
krediet van België. 

~ Uitgave 1. 9 78 

Willem Kerscers Variazioni op. 70. 
Opgelegd werk voor de Nationale Muziek- 135 BF 

,.r> wedstrijd l 9 7 8, ingericht door her Gemeence-

._ 
< • 

\-

krediec van België . 

Hee componeren voor orgel diene re gebeuren vanuit de vercrouwdheid 
mee het beoogde instrum en t. In de 17de en l 8de eeuw stelde zich die 
probleem op een mind e r scherpe wijze omdar de organisten - claveci-
nisren- componisten wisten voor welk incrumencaal type , uiteraard 
streek- en rijdsgebonden. zi j hun muziek schreven. De Fransen lieten 
vanuit de improvisatie aller lei Suites en Noëls groeien op verschillende 
voorgeschreven en vastgelegde regi scracies. In Buxrehude en Bachs rijd 
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werd de orgelcomposirie in grote scijlgelijkenis mer de andere klavier
intrumenten doorgevoerd. Een duidelijke scheidingslijn is niet mogelijk 
tussen de vele "Claviermuziek" die srijlverwancschap insluit russen de 
orgel-, clavichord- en clavecimbelmuziek. 

In de l 9de eeuw heeft men de orgelmuziek anders gezien. Zij moest 
wedijveren mer her steeds breder uirdeinend orkesr. Alle orgelgeweld 
moest steeds groter, sterker omvangrijker en virtuoz er worden. 
C. Franck schreef zijn orgelreuvre mee pianisrieke en orkestrale inspiratie 
voor een duidelijk omlijnd intrumenraaJ orgelrype, her Cavaillé
Collorgel. De orgelwerken van Mendelssohn. Liszr, Brahms en Reger 
geven veel minder duidelijke aanduidingen. Toch zijn zij eveneens ge
groeid uit en besremd voor bepaalde inrrumenr en mer eigen stijl, 
speelaard en regiscrariepraktijk. 

D e 20sre eeuw kent een verder uirdeinen van deze rradirie mee 
0. Messiaen en J. Langlais die hun composities uitdenken voor de 
getransformeerde Cavaill é-Collorgels. H. Disder heroncdekr her l 8de 
eeuwse orgel en componeert daarvoor zijn orgelreuvre. Pepping, David 
en Micheelsen zoeken hun inspiratie in her neo-barokorgel. Is het orgel
werk van Schönberg of van Xenakis ook gedacht vanuit een bepaald 
incrumc:ncaal type ~ 

De evo lutie van de orgelbouw doorkruist nu de orgelcomposirie. Zijn zij 
op een verschillend pad aangeland ? De orgelbouw evo lu eerc naar een 
tegenpool russen ambachtelijke en industri ële produkcie. D e ambac ht e
lijke orge lbouw poogc in de leer ce gaan bij de voorvaderen en inspireerc 
zich op de verschillende orgellandschappen en orgdcypen uir her 
verleden om vandaar de oude waarden opnieuw re doen herleven. De 
induscriël e produkcie gaar uic van de voortdurende vorderingen van de 
wete nschap en de techniek, uitge werkt in haalbare toepassingen ervan op 
de bestaande markt. Deze strekking gaar ervan uir dar de nieuwe rijd 
superieur is. Men vergeet evenwel dardir slechrsgeldt voor her praktische, 
materiële leven. Hi erdoo r oncsraac er verwarring rond de keuze russen 
tendensen en zogenaamde waarheden. De organist de orgelcomponisr en 
alle verantwoordelijken voor de orgelculruur worden elke dag opnieuw 
geconfronteerd mer deze vraagstelling. De voorliggende composities van 
Belgische compo nisten ontsnappen nier aan deze vraagstelling. Zijn zij 
geconcipieerd voor een bepaald rypeïnsrrumenc ? 
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Gaan zij uir van her zogenaamde all-roundorgel waarvan beweerd wordt 
da r Sweelinck, Bach, Franck en Messiaen er even goed op klinkt ? Is her 
neobarokorgel of een historisch orgel richtinggevend geweest ? Deze 
vraagsrelling hebben de componisten zich blijkbaar nier gesteld. Zij zijn 
ervart uitgegaan dar een orgel een orgel is. Zij wensen een instrument mee 
min of meer uitgebreide klankmogelijkheden en dir volsraar voor hen. 
Dir standpunt is begrijpelijk en vrij algemeen verspreid. Toch doet zich 
de nood zaak gevoelen van her zoeken naar aansluiting bij de vele 
gedifferencieerde orgeltypen mer hun uiteenlopende kleuren en moge
lijkheden. 

Flor Peet ers, vergroeid en vergrijsd mee her orgel, kenr zijn instrument 
vanuit zijn persoonlijke spel- en compositieinzichten. Beiden zijn ·in de 
loop der jaren ge leideli jk geëvoleerd naar een soberder beeld. De 
gelegenheidscompositie op "Pro Civitare" ligt goed in vingers en voeren, 
klinkt vlot en is handwerk mee verzorgde srruccuur. De moeilijkheids
graad is nier te hoog. De vrij precieze regisrrarieaanduidingen verwijzen 
naar ee n cweeklaviersinstrumenc met uicgebreide pedaalbezetting. 
Wetend dat deze aanduidingen eerder naar de geest dan naar de letter 
di<:ne11 gevolgd re worden is her coch rekenend dar de pedaalregiscracie 
een onafhankelijk klankenveld voorziet van grondsremmen vanaf de 32 
voer tor dc: mixtuur m<:t daarbij een rong\\'erkbatterij van rromper 16'8' 
en 4·. D e fugaroaanzer mer I s· 4· 2· + II 

11 8' 4· 2' mixtuur 
Ped. t6· 8' :f + 11 

verwijst duidelijk naar de regiscracieprakcijk op een eleccropneumar isch 
orgel. Is Flor Peeters trouw gebleven aan dir instrumenc omdat her gans 
zijn rijk gevuld leven wist te voeden en re stimuleren of is herorgelinzichr 
van de Mechelse orgelmeescer nier verder geëvo lueerd omdat hij trouw 
bleef aan de stijl van zijn uitgebreide orgelceuvre uit vroegere jaren ? 

A. Boone schrijft in "Norbert Rosseau, coondichrer van koorwerken" 
(Berichtcnblad van de Vlaamse Federati e van jonge koren, jaargang 12, 
nr 3). 
·· N < >rberr Rosseau ligr begraven op de hoogten van Zuid-Oost-Vlaanderen, 
in de schaduw van de parochiekerk van Edelare (Oudenaarde), langs een 
van de bedevaartwegen die leid en naar de kapel van O.L.Vrou w van 
Kersel are. Op de vooravond van zijn dood had hij dit uitdrukkelijk 
verlangd : re rust en in her land, dar hij heel zijn leven, op enkele 

39 



uitzonderingen na, jaar na jaar in de Ieme had teruggezien om er een 
plaatselijk bedrijf gaande re houden. dar leeft van de vrolijke drukte der 
bedevaart . 

Een vaste pool in een bewogen zwerversl even, dar van zijn c:<:rsr<.· aan
vangen af in her teken van de muziek heeft gestaan. Hij was zeven jaar, 
roen hij voor her eerst zijn ouders vergezelde op hun cochcen door Europa 
als leden van een lyrisch gezelschap. Al heel vroeg kree:.-g hij muziek
onderricht van zijn moeder, ee rst e prijs piano aan her koninlijk muziek
conservacorium te Gene. En van zijn vader. ook oud-srudenc v.in dar 
conservatorium, krijgt hij zijn eerste vioollesse:.,n, die re Genua voorrgezer 
worden bij de Zigeuner-violisc Piramo. 

De kleine Norbert is achc jaar, als hij ce Turijn voor her eerst oprreeJc 
voor een publiek. Heel dar jaar 1915 en de daarop volgende oorlogsjaren 
geeft hij concerten voor gewonde soldac en. Daarvoor krijgt hij, als 
negenjarige , de gouden medaille van de stad Messina, wordt hij er<:lid van 
het Italiaanse Rod e Kruis en her jaar daarop- hij is dan tien jaar - wordt hij 
ereburger van Arezzo, waar hij in he r bijzijn van al Je: schoolkinderen van 
de stad de onderscheiding 'Al Merico· ontvangt. Hij wordt voorgc:srcld 
aan paus Benedictus XV en geeft een groot concert re Rome. waar hij de 
ge nodigde is van de Ambassadeur van België en van prinses Alice 
Borghese. 

Als her e inde van de oorlog de familie terug naar BelgiC:, br<:ngr. worden 
die jeugdige triomfen voorcgezer met twee concerten, Jie hij ce Gent 
dirigeert. hij is dan twaalf jaar. Doch naast deze acriviceiren als virrnoos 
violist, had zich ook reeds her productief aspect van zijn muzikaal tempe
rament geopenbaard, roen hij in 1915 zijn Opus 1 schreef, <:en Serc:nara 
voor viool en piano. 

In 1920 neemt hij, de jonge n die nooit schoolonderricht genoot, privé
lesse n in compositie bij Gius<:ppe Mulè, Jirecreur van her muzièkconser
vacorium Bellini re Palc:rmo. die hij in 1925 naar Rome volgt. Norbert 
Rosseau zal blijven studeren roe in zijn creatieve laacsce jaren : Italiaanse: 
l<:tcerkund<: bij Sr. Gentili te Palermo en hij Mancovani t<: Rome ; piano 
bij Silvesrri ; orgel bij Germani ; fuga bij Dobici ; in 1929 behaalde hij her 
diploma voor compositie aan her koninklijk conservacorium Sre Cec ilia 
en vervolmaakte hij zich bij Respighi ce Rome ; orkest-directie bij 

40 

-r-

Bernardino Molinari en bij Gino Marinuzzi ; psychologie maakr hij zich 
in zelfstudie eigen ; in 195 7 bezoekt hij her 'Cencre de Recherches 
radiophoniques· van Parijs ; in 1962 reist hij naar Darmstadc voor een 
inrernarionale cursus van moderne muziek en deze verworvenheden 
diept hij in 1964 verder uic in her IPEM (Laboratorium van het Insciruuc 
voor Psychoacusrica en Elecrronische muziek) re Gene.·· 

Zijn ··salve regina·· is een orgelmocet gecomponeerd in 1961. her is een 
vrij eenvoudig manuaalsruk dar ongeveer 2 minucen du ure, niet wijkt van 
her modale dorische patroon en in een vrij ricme de gregoriaanse melodie 
op de voet volgt. 
Deze melodie zie aanvankelijk verborgen in de russenstem om al direct 
ov e r re gaan naar de sopraan en lacer in de bas als "Saive" ce verschijnen. 
Rijke contrapuntische ranken omspelen op diskrece wijze her gegeven en 
zorgen voor diskrete modale harmonische sceunpunc en. Hee is liturgische 
gebruiksmuziek van mooi niveau gecomponeerd in een rijd (1961) waar 
men zich jammer genoeg te ver is gaan verwijderen van de bron van de 
gregoriaanse muziek. 
Vo lgens P. Roose kom poneerde.hij dit werk op vraag van de dirigent Pros 
Goethals, Jie hem had verzocht bij gelegenheid enkele orgelwerkjes voor 
liturgisch gebruik ce kom poneren. Hee manuscript draagt her nummer 1, 
war bewijst dar er meerdere nummers gepland waren . Door 
omstandigheden bleef her jammer bij die ene nummer. 

H e r Preludio (1962) is opgedragen aan Sranis De Riemaecker, her 
I nt e rludio aan Lucien Goethals. 

H et "'Prel udio" (circa 10') heeft een rijke melodische structuur gebaseerd 
op natuurlijk klinkende nocenreeksen van negen eonen en kleine cellen 
van rwee eonen. Door her ganse werk loopt een doorzichtige melodische 
zilverdraad wars van e lke akkoordvorming of compacte sonoriteiten. 
Alles glinstert, is eenvoudig, fijn en origineel. Het lang nier eenvoudige 
werk is in feite een op- en neergaande guirlande van notenreeken die 
soepele melodische draden weven vanuit de compositorische inspiratie 
gericht naar het inscrumenc. 

Her "Incerludio" ( 1961) heeft soortgelijke elementen en groeit vanuit 
een motorische cel van cercs en secundeinterval. Hee duurc circa 9 
minuren en is cechnisch vrij moeilijk. 
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Het drieluik besluit mee een "Posrludio" ( 1962) mee een duurtijd van 
circa 6 minuten. H ee sluicscuk is gebaseerd op een melodische coon
laddercel van negen eonen die in een geaffirmeerde cweeledige maatsoort 
scevig uic de verf komt. 
Tegenover die statische zelfbewuste aanvangsgegeven scaac een motorisch 
oncwikkelingsmocief mee herhaalde noren in een drieledige maatsoort. 
Verkortingen van aanvangsmoci ef vullen hec cweede gegeven aan en 
leiden naar een middenblok mee doorzichcige, scevige polyfone scrucruur. 
Hieruit groeit cerug de ritmische scuwkrachc van de ee rst e coonreeks en 
hec ritmische gegeven in 3/8 maar. H e e is andermaal uicgegroeid roe een 
klankenspel gecomponeerd op een ze er doorzichtige wijze mee 
eenvoudige middelen. 
Deze crics orgelwerken is voorzien van sobere dynamische schakeringen 
en laar verder alle iniciacieven aan de vertolker, door zijn compositorische 
kwaliceicen en zijn doorzichtige scruccuren zal elk ervaren organist er weg 
mee weren. 

Hee werk "Espaces" van Raymond Baervoecs (circa 6 ' 30") werd door 
J. David gespeeld en scaac reeds op de grammofoonplaac, uitgegeven na 
hec concours van hec Geme encekrediec 197 7. Hee schijnc voor een 
andere kandidaat onspeelbaar. Deze arme jonge man heeft er blijkbaar 
nachcmerrie 's bij opgedaan en klaagt nu zijn nood bij de rechtbank. Hij 
voelc zich onrecht aangedaan omdac her scuk onspeelbaar blijkt . 
Is hec wel zo ? Er komc een akkoord in voor waarvoor de arme speler zes 
vingers moer hebben. de rechterhand is voorzien van veelvuldige hoog 
kirr ende en cwincelende a·1 noren en nog in hoger sferen vertoevende 
tonen die op de meeste orgelklavieren onvindbaar blijven. De pedaal
partij is rijkelijk opgesmukt mee menige fis 1 en g 1 die de speler cevergeets 
zal zoeken naasc he t pedaalklavier , en coch. 

Raymond Baervo ecs, ( 19 30) gevormd in her Conservatorium re Brussel, 
heeft een persoonlijk talent. Zijn contacten mee W. Forcner, K. Van 
Baaren, G. Lygeci, samen mee zijn studies bij Pecrassi in de "Accademia di 
Sama Cecilia di Roma" waar hij twee jaar bleef, hebben hem gericht naar 
ee n veelzijdig palet dat de belangscelling in de middens van de moderne 
muziek wisc ce trekken. 

Zijn orgelwerk "Espaces" is moeilijk en boeiend, indien bij de speler de 
nodige vertrouwdheid aanwezig is met deze scijl. Voor de speel-
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tec hnische moeilijkheden ook wac de tessituur betreft zal de behendige 
uitvoerder zeker een pass ende oplossing vinden. Ik beveel het aan voor 
de zoekenden in de avanc-garderichcing en toch ... moet ik verwijzen naar 
de uitvoerig e inleiding. 
Voor welk inscrumenc werd dit werk geschreven ? Ongetwijfeld voor een 
electropneumacisch groot Italiaans nieU\v apparaat uit de tijd van de 
fabrieksprodukcie voor de nier kritische consument van orgels. 

Will em Kerscers hee ft re ed s verschillende verdienstelijke orgelwerken 
geschreven. De "Variazioni" zijn op maar van he t concours voor 
gevorderde amateurs geconcipieerd. De registratieaanduidingen I, II, III, 
Ped. Grondspelen 16' 8' 4 ' 2·, Mixturen , Tongw. 8' 4' Kopp. I II III Ped. 
verwijzen naar een grooc orgel van hec eleccro-pneumatisch systeem wat 
zeker nier meer als richtinggevend en waardebepalend gesceld wordt. 
Voor nadere coelichcing verwijs ik naar de inleiding van die artikel. De 
"Variazioni" zijn gebaseerd op een vrije reeks , een kernachcig aanvangs
ricme en oscinaacricmen. 
Het is degelijk werk van een beslagen componist die weet wac hij wil en 
een vlotte melodiebouw koppelt aan doorzichtige concrapunkciek. 
Manuaal - en pedaalpartijen zijn evenwichtig uitgerekend. Hee is een 
goed op maar geschreven concoursscuk mee voorbehoud voor de instru
mencal e scijlopcie. Die kan echter deze noch de vorige besproken com
poiscies aangewr even worden. Hee is aan de organisten en aan de 
beleidslui, om hec proble em van de keuze een inscrumencaal cype 
duidelijk aan de orde te stellen. 

Is er voor de Nationale Muziekwedstrijd van hec Gemeencekrediec van 
België en voor Cebedem geen boeiende opdracht uic ce werken om de 
vel e historische orgels - die onze talloze gemeencen onder de kerkcorens 
staan ce wachten op belangstelling - te integreren in de belangscellings
wereld van de orgel jeugd van vandaag door er een aangepast repertorium 
voor uit ce denk en en uic ce geven ? 
De meesce van deze inscrum encen zijn klein maar kleurrijk , bescheiden 
maar scijlvol, zond er pretentie maar rijk aan inhoud . Bij een zulkdanige 
wending is groot nier mee r synoniem van mooi en zal ook de orgel
pedagoog terug moeren naar een herbronning, wac een pedagogisch en 
arcisciek verantwoord e opdracht blijft voor allen. 
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ACTUALITEITEN 

'T KLIEKSKE, INSTRUMENTAAL , Vlaamse volksmuziek . CBS 83292 

Het Pajottenland, gezegend oord van instmmentenmakers .' Naast een Matthias Glatt. 
beroemd om zijn blaasinstmmenten, werken er nog een paar volksm11ziekinstr11me11ten
makers waaronder Herman Dewit, de leider ran het volksmuzikantengroepje .. 't 
Kliekske " excelleert. Verder zijn er nog een paar klavecimbelbo111nrs en ook nog een 
vioolbouwer actief 

Een onderlinge binding van al deze m11ziekinstmmentenmakers zal er ongelll'ij/eld 
bestaan. Voorzeker is dit het geval met Herman Dewit en de Ninoofse orgel- en 
klavecimbelmaker G. Potvlieghe. Het merkwaardige is u--el dat beide bo111eers. gedreven 
door artistieke moti vaties aan het werk zijn gegaan en dit overigens zonder een specifieke 
imtr11mentenbo11wk11ndige opleiding te hebben genoten. Precies dit soort bouwers blrjkt 
zelfs een internationale nieml'igheid te zijn, en dit vnl. in Nederland en in Duitsland. 
Het is een verschijmel in de 11111sicologie dat opzichzel/ al een studie u 1aard is .1 

Met de zopas op de markt gekomen plaat ,, 't Kliekske instmmentaal" krrjgen tee, 
afgezien van een omterfelijke reeks ongekende volkse melodieè"n uit de 17 de en de 18de 
eeuw - een b11ndel in handschrt/t ontdekt door G. Potvlieghe - een instmmentarium te 
horen dat ontstaan en meegegroeid is met de volksmuziek sinds de middeleeuwen. i\1et 
't Kliekske kan men spreken van de historische revival van de Vlaamse volksnwziek : het 
is een revelatie, plots de ongemeen rijke klank te horen van koehoorns , snaren trommen, 
vedels, draailieren, een uitgebreide gamma van doedelzakken en /111 iten, en een 
Portatief; alle instrumenten die kunnen bogen op adelbrieven uit de middeleeuwen. Veel 
van deze imtrumenten .bleven in gebmik tot diep in de 18de eeuu·, zelfs in kloosters en 
kerken (denken we maar aan het serpent dat er zelfs een gedeelte ,,an de 19de eeuw 
trotseerde). 

De portatievenbouw op zichzelf kent tegenwoordig ook een groeiende belangstelling. In 
vele gevallen wordt het echter voorzien van ho11ten pijpwerk en is het uiteindelijk als een 
tafel portatief te bescho11wen. Het portatief gebmikt door. , 't Kliekske" is een produkt van 
de Ninoofse bouwer G. Potvlieghe - De Maeyer. het is ontworpen vanuit de iconografie 
en heeft metalen pijpwerk. 
Dit alles komt ten goede zowel voor wat betreft de hanteerbaarheid 11an het instmmenl 
als voor wat de klankvorming betreft. 
Dit portatiefjegebmikte 't Kliekskeal eerder op de plaat ,Jaarwende" (CBS 82354) met 
zang, en op de jongste plaat wordt het in duo met blokfluit bespeeld. Telkens is het een 
wondere klankencombinatie, vervuld met poëzie en een verfijnde artisticiteit , u ·aamit 
moge blijken dat onder sommige instmmentenbouwers en musici kennebjk een gans 
nieuwe koers constateerbaar is , een koers die wel regelrecht indmiJt tegen al wat 
fabrieksmatig is en derhal ve tweederangswerk grondig negeert. 

j. Braekmans 
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DOCUMENTATIECENTRUM voor ORGEL te Veurne STANDPUNT 

Het 1·olstaat enkele concertprogramma's door te nemen om vast te stellen dat de muziek die nu de 
meeste belangstelling geniet, tu 1ee- tot drieho11derd jaar oud is. Het gaat hierbij niet om een 
"retour à ", en e11enmi11 om een aanpassing van oudere muziek aan de hedendaagse smaak. De 
bedoeling is tot het wezen 11an de 011de m11ziek door te dri11gen, met gebruik van oude imtrumenten. 
en toepassing van oude 11it11oeringsprakt1jken. De oude mr,ziek wordt "gerestaureerd". 
Hierbij treedt enige d11bbelzinnigheid op: woorden als authenticiteit , historicisme, ambacht, 
hebben 1111 ZOl'eel betekenissen als er meningen daaromtrent de ro11de doen. 

Ter uwer stichting: 
Men neme een oude part it1111r, liefst een handschrift. Men voege daar aan toe een reeks oude vinger
zeuingen . Men zoeke, en vinde, ter 11itvoeri11g van deszelves een authentiek instrument dat aan de 
stzjl van het ll'erk bea11tu1oordt. Me11 passe het laatste snufje van versieringstechniek toe. Men 
rerkondigde daarbij dat men de beste is, tl'as en zal blijven, en het sukses is verzekerd. 
1 tem. Men neme een 011d imtmme11t, bij voorkeur een orgel. Men comtatere vooreerst houtworm en 
tinpest. Men gooie weg wat niet be11alr of te moeilijk is, en men beste/Je nieuw (omwille van het 
ambachtelijke kieze men wel zelf zrjn prjpen, die men dan kan egaliseren, ham1oniseren, intoneren 
of wat da11 ook). Men verklare hierbij dat andere bouwers onbekwaam zrjn, en het sukses is 
rerzekerd. 

Noch1am: 
Als een orgel ee11 machine is, met ee11 al dan niel uitgebreide keuze van sonoriteilen, Ie bedienen van 
op een speel1afel waarbij het 11Ïi!I uitmaakt hoe men de toetsen neerdrukt, als dat apparaat 
bovendien nog in serie gebouwd wordt, met de standaardisatie en de mediocriteit eigen aan de 
industriële fak11111r, dan is het 11iet de moei ie om daarover papier vuil te maken : voor dergelijke 
''inslrumcnten" kan verwezen worden naar reklamefolders e11 a11dere surrogaten ·11a11 i11/om1atie. 
Het is meer dan vanzelfsprekend dal men bij de restauratie van een oud instrument de oude 
ambachtelijke technieken moet toepasse11. en het juiste materiaal. Men moet zich evenwel niet tol 
resta11ratie beperken : door de herwaardering t•an het oude is duidelijk gebleken dat een 
l'ert·lakking en 11erarming is ingetrede11 i11 de 19e eeuw. De draad moel opgenomen worden waar 
hij verloren ging . Het heeft geen zin oude imtrumenten tecopiëren onder het etiket "toekomst". Wij 
moeten niet het nrleden herhalen. maar aan de geschiedenis een vervolg schrijven. En om ook hier 
de spraakl/erwarring te ·vermijden : orgelbo11tl'er is hrj die niet alleen het ambacht beheerst, maar 
ook, en alleszins, een artistieke risie weet waar Ie maken. Een orgel hoort door de bouwer als 
k1111st1eerk afgeleverd te ll'Orden. 

Het is er·en l'anze/fsprekend dat men brj de uitvoering r-an oude muziek gebr11ik moet maken van 
oude imtmmenten en oude speelpraktijken. Nochthans is ook hier de draad 1-erloren bij de opkomst 
1·a11 de 1·irt11ositeit, in het begin van de J9de ee11ll'. \'(l ij hebben het verleerd om een werk als een 
geheel uit te voeren, om het k11nst1Nrk zijn eigen lel'en te laten leiden, met zrjn eigen beweging. zijn 
eigen 11•ezen. Wij hebben het nrleerd om als 11i111oerder het k11mtwerk niet in de weg te staan met 
onze eigen agreJSir-ireit, maar het integendeel ,,rij te laten "zrjn". \Ylzj weten niet_ meer dat het 
k1111stzeerk ademt als het heelal - 11·1j zijn 11iet meer in staat onze adem naar de 11111versele orde te 
regelen. \Ylrj zrjn notenkrakers geu,orden, t•irtuozen. Ook hier moet de draad weer opgenomen 
11•orden en zal blijken dat hrj die er 11it kan leren ook de toekomst zal kunnen wijzen . En om ook 
hier de spraakr ,erwarring te nrmijden : organist is hij die niet allen de techniek van hd orgelspel 
beheerst. maar daarenbonn i11 staat is de muziek te begrijpen en door zichzelf te laten stromen. 

Aldus: 
/11 Veurne staat een huis. gmaamd "'Dri ekoningen". Daar is ondergebracht de galerrj Hugo 
Godderis en her Dommentatierentmm /'oor orJ!.el. Hier hebben beeldende en kli11kende k11111ten 
elkaar ger'onden : er z ijn regelmatig h11isco11rerté11, en u-ie snel is ka11 er een ets, tekening of akwarel 
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van een orgel (kast) bemachtigen. Het doel van het Documentatiecentrum iI het propageren van 
waardevolle publikaties vooro/ over het orgel. Het iJ dus een gespecialiseerde handel in par1i111ren, 
boeken, etc. De bedoeling is goede 11itgaven te verkopen, C11rS11SJen te organiseren, goede 

_ instrumenlenbouw te bevorderen, waardevolle 11itvoeringen op plaat te brengen, en dies meer. 

Open : maandag , woemdag en donderdag : 9 tot 12 11. 

vrijdag, zaterdag en zondag : 10 tot 12, en 15 tot 19 11. 

\ 

Vmrne: Orgel in het St.-jans-Gasthuis 

Aku ·arel door José Van G11cht 
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ORGELCONCOURS 

DOMSTAD ORGELCONCOURS VOOR AMATEURS 1979 

Onder a11spiciën t·an de Gemeentel ijke Muziekschool U /recht wordt voor de elfde maal een orgel
concours voor amateurs gehouden. 
Deelname is mogelijk voor amatmrorganisten tot de lee/tijd van 35 jaar. 
Voorselekties op zaterdag 28 april en op de zaterdagen 5, 12 en 19 mei 1979 in de Pieterskerk, 
Pieterskerkhof 5 te U /recht. 
Openbare finale op zaterdag 8 september 1979 in dejacobikerk te Utrecht, aanvang 14.0011ur. 
lmchrijving vóór 1 april 1979 bij het sekretariaat van het Domstad Orgelconcours, pfa 
Gemeentelrjke M11ziekschool, Lange Nie11wstraat 2 te Utrecht . 
Het imchrijfgeld bedraagt Jl. 25, - . tegelijkertijd mei de imchrijving te storten op girorekening 
nr. 29 5 3 I 76 ten name van Stichting Schoolfonds Gemeentelijke M11ziekuhool in Utrecht, Prof 
\Vent/aan 35, onder vermelding van "Domstad Orgelconco11rs 1979%%. 
Dej11ry: André Verwoerd (voorziller) - Rolle rdam , Elly Kooiman - Deventer, Km van Houten -
Boxtel , Gé wm Lee11wen - Acq11oy. 
Organisatie voorselektie 
Verplichte werken : 
/. Prae/11di11111 en F11ga in F dur van Vincent Liibeck (11itgave Peters no. 3 of Breitkop/ no. 5). 
2. Koraafvoor.rpel "Wenn wir in höchstm Nöthen sein" 11it het "Orgel-Biichelein"vanj.S. Bach 
(Peters Band V no. 51 of Bärenreiter no. 42 ). Tevens dient hierbij gespeeld te worden de 
vierstemmige zetting van dit koraal 1,it de editie Bärenreiter (blz. 122). 
Vrij werk: 
3. Een ll'erk naar eigen keuze , gecomponeerd na 1750. Maximale speelduur 5 minllfen. 
Iedere kand~daat krrjgt rond 20 min11ten voorb.ereidingstijd om op het orgel van de Pieterskerk in 
te spelen. Bij de ke11ze ·van het vrije werk moet hierbij rekening gehouden worden. 
Organisatie finale in dejacobikerk. 
Op grond Mn de ervaringen tijdens de 11oorselekties nodigt de jury maximaal 4 kandidaten uit 
voor deelname aan de finale. 
Van de finalisten wordt verlangd, dat zrj een programma ten gehore brengen van ongeveer 25 
min11ten bestaande uit werken naar eigen keuze. De jury zal de volgende punten beoordelen : 
I. de keuze 1'an de werken, uitgaande van het speofieke karakter1 ,an het orgel van dejacobikerk 
2. de opbouu • van het programma zelf 
3. de artistieke en technische presentatie. 
De 1•ier finale kandidaten worden in de beide laatste weken na de laatste voonelektie op 19 mei in 
de gelegenheid gesteld gedurende een ochtend of een middag het orgel in dejacobikerk te verkennen. 
/maximaal 3 uur lang) 
In de u·eek van de finale op 8 september wordt iedere kandidaat in de gelegenheid gesteld zijn 
pro?,ramma "in te spelen" op het orgel 11an de Jacobikerk gedurende een ochtend of middag. 
(maximaal 3 11u,· lang) Bovendien bestaat op de ochtend 11a118 september gelegenheid om gedurende 
1 1111r in te spelen in dejacobikerk. 
D e rooJter.1 1'an rerken11e11 en impelen l('Orde11 na de laat.rte roorselektie bekendgemaakt. 

PR1\1\C, l - 10 MEJ /9 79 

Het Festfral l'all de Praa?,se Lente, omra t het 3 Jste internationaal muziekconcours waaronder een 
or?,elwedstrrjd. 
Tijdens de eerste (anonieme) schrftingsproef worden drie verplichte werken 11itgevoerd. De tweede 
proef vereist een trio-sonate ,,an Bach , een belangrijk 19de eeuws (niet-Franck ) orgelwerken een 
hedendaagse Tjechi;che orgelcompositie. te kiezen uit een opgegeven lijst. 
De finale omvat een groot preludium en fuga, of een toccata en fuga van Bach, een "Chora/'' 11an 
C. Franck en een hedendaagse (na 1930 ) orgelco111positie ran een niet-Tsjechiuh toondichter. 
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De eerste prijs bedraagt 20.000 Kcs. De tweede prijs 15.000 K,,. Er u1orden line derde prijzen 
van elk 10.000 Kcs uitgereikt. . . 
Het Fonds voor Tsjechische Muziek schenkt een pnjs van 3.000 Kcs t•oor de beste 111/erprelatre t·an 
het hedendaagse Tsjechische werk. 
De juryleden worden niet vermeld. . . 
Contactadres: 31st International Music Competition of the Prag11e Sprrng '79 Feslrl'al. - House 
of Artists -Alsovo nàbrezi 12- 11001 Praha Czechoslorakia. 

SAARBRUECKEN 17 -24JUNI 1979 

In het kader van een feestweek ter gelegenheid ran ' ' /Ojahre Kle11ker-Orgeljoha1111iskirche wordt 
te Saarbriicken een orgelconco11rs georganiseerd. . . 
De lste przjs bedraagt 3.000 - DM, de 2de prijs 1.500 - DM en de 3de prr;s 500 - [?M. 
Gevraagd wordt: het prel11di11m en fuga in Es-dur van j.S. Bach en een groot orgelwerk 1111 de 
periode 1847-1937. 
De la11reaten zullen een programma naar voren brengen dat met inbegrip van de nrplichte werken, 
vier perioden omvat. 
Samenstelling van de jury: Hans Gebhard, Giinther Hof/man, Nicolas Kynaston, Helmut 
Tramnitz en het publiek. 
Contactadres: GeFO Geschä/stefle, Rotenbergslrasse 18. 6600 Saarbriicken 3 Duitsland. 

ST. ALBANS 1 - 7 JULI 1979 

Van 1 tot 7 juli gaal te St-Albans het tiende I nlernationaal Orgelfestival door o.m. bestaande uit 
een internationaal concours, mei volgende prijzen : 
1 ste prijs: 800 Pond en twee recitals 
2de prijs : 400 Pond en één recital 
3de prijs : 200 Pond 
Tournemire prijs: 200 Rond 
Bachprijs : 1 50 Pond 
Gevraagd wordt een gemengd programma met deels vrrï. en deels verplicht werk. De Jur; · is 
samengesteld uit Catherine Crozier f U.S.A. ), Michio Akimolo Uapan), Raymond Darel11y 
(Canada), Carl Hochreiter (Duitsland) en Alan \'(licks ( Engeland). 
Vele concerten, recitals, lezingen, rondleidingen en orgeltochten vinden hun plaats in een 
fantasievol en ludiek programma dat begint mei de uitvoering van Britlens War Req11iem en 
eindigt mei "entertainment". 
Contactadres: The International Organ Festival Society 

Box Office 
P.O. Box80 
St. ALBANS AL 3 4HR, Eng/and 

BRUGGE 27 JULI - 4 AUGUSTUS 1979 

In het kader 1•a11 het Festival van Vlaanderen gaal te Brugge ran 27 j11li tot 4 a11g11s111s een 
internationale orgelwedstrijd door op het in 1976 gebouwde middend1,itse nrgeltype (de brnch11re 
vermeldt "neo-barokorgel" .1) 

Er ll'orden pr1jzen en premies 11ooreen totaal bedrag 11an 250 .000 BF. toegekend aan de laure.iten 
en de halve finalisten. De Eerste Prrjs bedraagt 7 5 .000 BF. 
Get•raagd u·ordt een gemengd programma mei werk vanj.S. Bach en Prae-Bach componisten. De 
jury is samengesteld uit Nicholas Danby (Engeland). Xa vier Darasse (Frankrijk) . Ton 
Koopman (N_ederlandJ. Bernard Lagacé (Canada). Gabriël Verschraegen fBelgié). 
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Verder 1/'orden interpretatiemrsu ssen door de leden t·an de jury gepland. Er zijn demomtraties, 
auditie s en ee11 tentoonsrelli11g ra11 positieren. portatieren (historische imtrumenten . moderne 
instr11111n1te11 11t1a1· historiHhe z-oorbeelde11) edities. plalen en boeken. 
Een reeks concerten bekroo111 het geheel. De orgelll'eek is het eerste deel ra11 een tweeluik dat ir. het 
Br11gse /e stiral zal zrjn ge1njd ,1e111 "/\lmica 1\11tiqua''. 
Verdere i11lichti11gen op het adres : Festiral z-an V!t1a11deren - C. Mansiomtraat 30. 8000 
BRUGGE. 

lNNSBR UC K 7 - 13 SEPTEMBER 1979: PAUL HOFHAIMER- PREIS 

Het njfde Or,'.!,efco11cours i-oor de Paul Hofhaimer-pr1js 1·a11 de "La11desha11ptstad1" Inmbruck 
heeft plaat s 111.rsen 7 en 13 september e.k . 
Te,· gelegenheid 1m1 de 450s te re1j,1,1rdag um het t1/sten·en rt111 Keizer Maximiliaan de Eerste 
heeft.de stad l1111Jbmck i11 1969 de Pa11I Hofhaimer-prijs gesticht ter bekroning ran de 11itroeri11g 
ran rroegere muziek op or?,el. 
De prijs bedraagt .30.000 srhi!li11g, i-erde,· zrjn nof!. tll'ee prijze11 ran mpectierelrjk 20.000 en 
10.000 schil!i11g. 
Het z-erplichte progra111111t1 besta,,, uit 1i-erken ra11 Kerf/. Bach-Viraldi. Memlo. Gabrieli, 
Fre.rcobt1ldi. Erbach. Ho/haimer en Schlick. en wordt rertolkt op drie rerschillende geëige11de 
i11str11111e11te11. 
De I taliaa11se literat11ur zal gespeeld ll'Orden op een 111erkwaardig l taliaans renaissanceorge/ uit de 
tu ·eede helft ra11 de I 6de eeuu·. /-Jet staat in de Silberne Kapelle 1·a11 de Innsbmcker Ho/burg. 
De 011dste Duitse orgelliterat1111r zal rertolkt 1/'orden op het Ebert-orgel in de Inmbmcker 
Hofkirrhe. Dit i1H/m111en1 ra11 1555 - 1561 gebo11tl'd door Jörg Ebert uit Rarensburg is in zijn 
originele stt1at be/l'aard geblere11. Een natir 111e11 zegt gewetemro!le restt111ratie ( 1?76) ma-:kte h~t 
temg bespeelbaar. Ee11 atmgepaste 1ech11iek 111et de toepassi11g 1·a11 de oude n11gerzet1mgen rs 
11oodzake/Jjk. 
Een mooie program111abrorh11 re en rerdere i 11/icht i ngen z ijn te bekomen bij Städtiches Konzertbiiro 
Herzog-Friedrich-Strasse 19/ I 
A 6020 Innsbm ck - Oesterreich 
Samenstelfi11g ra11 dej111J' : Bm110 \Vind (Oostenrijk!. G11sta1· Leonhardt (Nederland). Dr L11igi 
Tagliari11i (Italië!. Jea11-Cla11de Zehnder IZ1átderland), Michael Rad11/esm (Oostenrijk). 
Herbert T arhezi <OostenrrjkJ. 

T\VEEJAARLIJKSE NATIONALE ORGEL\'(IEDSTRIJD VOOR DE "PRIJS ALEX 
PA EPEN". • 

De Tu-eejaarlijkse Nationale Orgel1Cedstr1jd roor de "Prijs Alex Paepen" zal in de loop 1:an de 
111aa11d dere111ber 1979 ingericht ll'Orde11 door het Ko11i11klijk Vlaams M11z1ekconserrator111m te 
A11tu•erpen. 
Vooru-aarden : 
Mogen aan deze U'edstri;d deelnemen : alle organisten zonder lee/tijdsgrens, die aan een 
Conserratorill!n ra11 Belgié. tenminste een Eerste Prrjs roor Orgel behaald hebbe~,. al~-~ok de 
orgelleraars ran de Koni11k/ijke Conserratoria 1·a11 Belgiii. Van deze leraars u-ordt mei geerst dat 
zij een J" Prrjs z-oor Orgel behaald hebben. 
De 11atio11aliteit 1·a11 de deel11e111er.r ko111t niet i11 aanmerking. 
Programma: 
De rolgende U'erken moeten gespeeld u-orden op het examen : 
I. Drie u·erken um z-óór 1800 u·atll'o1derem U'erk ran j.S. Bach. 
2. Drie 1cerken na 8tJch. 
3. Co11artst11die i11 G ra11 A. Paepen !Uitp,are Prop -Alltl/'erpen). 
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Het programma moet een werk bevatten van een Belgisch colllponist gekozen 11i1 de or?,elli1erat 1111r 
van alle tijden. 
Bovendien z11llen de mededingers een illlprorisatie 1:a11 te11 hoogste tie111J1in11te11 moeten doen op ee11 
thema door de j11ry aangegei·en. 
Prijze11: 
D e beste la11reaat z·an deze wedstrijd 011tva11gl een prijs ra11 50 .000 fr. 
De tweede la11reaat ontvangt ee11 bedrag um 20 .000 fr. 
De derde la11reaal 011tva11gt een bedrag 1:a11 7.50 0 /r. 
De eerste prijs kan slechts één1J1aal door dezelfde mededinger behaald u ·orden. 
lmchrrj ving: 
De inschrij vingen , samen mei een afschrift ran de r Prijs i11 Orgel ( 11iet l'0Or de or1,ellera,ll's /'{11/ 

de Koninklijke Conservatoria) , worden ingeu ·achl 11iterlijk op l 11ore1J1ber 19 79. bij de H eer 
Eugène Traey. Directe11r ran het Koninklijk VlaalJIS M11ziekconserz-alori111n. Des?,11i11/ei. 25. te 
Antwerpen. 
Verdere inlichtingen omtrent de j11iste dat111J1. 1111r en plaa/J ll'aar de ll'edstrijd za l ll'orden 
ingericht, zullen aan de ingeschreven mededingers 1J1edegedeeld worden. 

ORGELACADEMIES 

BAD HERSFELD 13 - 15 APRIL 1979 

De Bad Hmfelder Orgel-Fema ge die plaats hebben op Goede Vrijdag. Paas zaterdag en op Pasen, 
zijn gewijd aa11 de orgelwerken vanj.S. Bach en M. Reger. De interprelen zijn H .M. Hof/man . 
E. Kraus en M. Liicker. De concerten gaan door op het grote orgel van de stadskerk van Bad 
Hersfeld. 

KASSEL 18- 22 APRIL 1979 

De "Be Woche fiir geistliche M11Sik der Gegenwart ", gewtÏd aan nieuwe kerkmuziek heeft plaats 
te Kassei van 18 tot 22 april 1979. 
Contactadres: Kantorei an St.-Martin , L11therplatz 6, D-35OO KASSEL (D11itsland) . 

TOULOUSE 26JUN1 - l4JULI 1979 

·:Lef semaines de l 'orgueet du davecin " Tortlouse 1979 gaan door, voor het orgel van 26 j1111i tot 14 
1u_l1 en vo~r hel davecimbel van 2 tot 14 juli. Marie Claire Alain (26 - 30 juni) geeft een 
u1teenze1t111g over - en een i11terpretatiemrS11s van het orgela!llvre van jehan Alain. 
Het thema "L'orgue symphoniq11e" wordt gedurende de 2een 3e week (van 2 tot 14 juli) behandeld 
door André Marchal en Xavier Darasse. Deze mrS11ssen gaan door op symfonische orgels te 
To11lo1m en omstreken. Vier Cavaillé-Collorgels worden hierbij bespeeld. 
Gelijktijdig (eveneens van 2 tot 14 juli ) loopt een initiatiemrsus over hedendaagse orgelmuziek 
door Bernard Foccroulle. 
Elisabelh Chojnacka geeft een interpretatiemrS/ls (van 2 tot 7 juli) 11an de hedendaagse 
clavecimbelmuziek en Gmtav Leon hardt geeft meester- en interpretatiecursussen r i ·an 7 tot l 4 
juli ) met als thema .,De barok in Italië en Duitsland". 

HAARLEM 6-22JULI 1979 

Van 6 tol 22 juli 1979 wordt Ie Haarlem de 25e Zomeracademie voor organisten ingericht. 
Docenten zrjn: Piet Kee U.S. Bach , B11xteh11de), Hans Haselböck (improvisatie), Ton Koopman 
U.P. Sweelinck en tijdgenoten ), Daniël Roth (Franse orgelliteratuur uit 19e en 20e eeuw), L.F. 
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Taglia1'ini (Italiaanse en Spaame orgelliterat1111r), \Verner Jacob (Max Regeren hedendaagse 
co1J1po11isten). K. Gilbert !Clarecimbel: Co11perin. Marchand, Clérambault. d 'Angleberl) 
Inlichti11gen en ,um111eldi11g brj: Stichting Internationaal Orgelconcours Stadhuis Haarlem -
Nede 1·/a11d. 

BAD HERSFELD 6JULI - 5 AUGUSTUS 1979 

111 de 19. Bad Hers/eltler Festspielko11ze,·te 1979 nelllen het orgel en de davecimbel een belangrijke 
plaats i11. 
In rier recital s nl. op 6. 13. 27 en 20 juli u·orden respectievelijk Engelse. Franse en Italiaanse 
orgelm11ziek en romantische orgehcerken geprogrammeerd. Op daz:ecimbel vertolkt Mireille Lagacé 
op 15 j11li de G oldber1,rm·iaties ran Bach en op 14 j11li geeft zzj een gerariëerd clavecimbelrecital. 

SAINT-DIE 15 - 28JULI 1979 

Van 15 lot 28 j11li 1979 gaat te Saint-Di é (Fmnkrzjk) een zomeracademie voor orgel door, met als 
docenten: Lo11is Thir y . Ma11rice ,'vloeden. G1111ter 1Worche.Jean-Pierre Legay , Pierre Parisot , 
J ea11 \Ylallet. Gérm·d Letellier, Pierre Perdig11on. Philippe Hartma1111. 
Gastdocent : Bernard La?,acé 
l nlichtin r.en : Ma,·c Goertz - 16 Rue d11 l\-laréchal Foch. F-8810O Saint-Dié France. 

ROMAINMÓTIER 15 - 29JULI 1979 

l 11terpretatiec11rsus 1·001· orga11isten 
Gu y Boret. Lionel Rof!,f!,. 
Progra mma: werken van Buxtehll{/e. Gmlain. Rossi, Brahms. Franck. j.S. Bach: Schiibler
koralen. Fantasieën & F11ga's. 
J,,/ichtin)!.en: SeCl'étariat d11 Cours International d'Orgue 

La Maison d11 Priem·. CH-1 349 Romainmotier. Zll'itserland. 

SAINT-DONAT 19 - 2ójULI 1979 

Te Sai111-Dona1 ll'Ordt door het "Centre m11sfral int ernational j.S . Bach " een '"Académie 
i11ternatio11,de d"Orvu" [!.eorga11iseerd. Deze gaat door ran 19 tol 26 j1di 1979 . 
Het pror.ramma ran de zomero11·s11s. gegeren door /\1. Cl. Alain is gell'ijd aan de interpretatie van 
het preludi1tm en /1t1,a in e B\Y'V 548. de tom,ta en /11ga in F B\VV 540. de triosonaten n- 1 en 2 
B\VV 525 en 526. de Ja111asia en fuga in a BMV 561 en tien koralen 11it het ''Orgelbiichlein 
B\VV 618 tot 627. D e mrsiste11 moete11 minim11m drie werken nrtolken. 
Voor l'erdere i11/ichti11r.en: Académie /ntemationale d'Orgue - 26260 Saint-Donal France. 

SALAMANCA 6 -/ l AUGUSTUS 1979 

l 111ematio11alP int erpretatiemr s/lS z·oor 011de Spaanse muziek 
Monserrat Torren/. G11y Boret. 
Inlichtingen: Secrétariat du Co11rs /111ematio11a! d'Orgue. La Maison d11 Prie11r. CH-1 349 
Romainm otier. Z1át sedand. 
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BAYREUTH 7-27 AUGUSTUS 1979 

Orgel - interpretatiemrsus 
Tholllas Rot hert. Mari11e11e Ex ter111a1111. Pierre Perdigon. 
Programma: u·erken 1'<111 Sweelinck. Liszt. r\lai11. Bach. 
Inlichtingen: lnt emati o11a/jugend-Festspieltre//en. Post/ach 2603. D-8580 fü,yreuth. B .R.D. 

PISTOIA 26 AUGUSTUS - 7 SEPTEMBER 1979 

Academia di M11sica /tafia na per Orga110. 
L.F. Tagli.1ri11i.j.C. Zeh11der. R. Saorgin. 
Programma: 1/'e,·ken ra11 Frescob<1!di e11 Bm1chieri. 
lnlichtn gen : Segretaria Dell'Acadelllia di 1\-lmica /tafia na per ()rgano. Via de/la Mad onna 28. 
1-51100 Pistoia. Italië. 

ORGELSEMINARIES Conservatorium Brussel 

Urx,r/J,:111i11aries ll'Orden in het Ko11i11ltjk Co11serratori11111 te Br11ssel gegeren door Ghis/,,in 
Potdreghe. A11to1'.1e F.111co1111ier en Harald Vogel. Zij beoge11 het promoreren r·an de orgelbouw als 
kumtambacht, urlgaand 1m111it bro11nem111dieen praktijk. 
Harald Vogel gaf ran 3 tot 5 Il/aart seminaries orer de '"Muz ikale Retoriek in Relati e 101 de 
lnt erprelatie". Hierbij s1elde hij eigen materiaal /er beSC'hikking. doceerde in hel Jm1r11111en1en
m11se11m en bespeelde enkele merkll'ardige hislorische im1m111enlen. Verder maak1e hij gebmik r·an 
he~_siudr~orgel ran Dm~s. Op 4 maart xa/ hij een matinee-recital op da vichord en darecimbel. 
Z 1l''. se,~11,1anr nch11e uch ror orga11is1e11. darednisten. pia11iste11, violisten, enz ... 
Ghrs~a111 ~otdreghe ha'.1de/1 in zrjn sellli11aries orer de "Z11id11ederlandse Orghelhistori ek". De 
~
1
~s~hreden,s ra11 de Z111dnede.rla11dse Orgelbouw. de biografieën van de betrokken orgelbou1l'ers 

0
/ :J.en met rr;ke fe1tenken111s en sp'.·a11kele'!de h~~mo~ me~f!.edeeld. Het .is de bedoeling 0111 de 
g_ studenten mzrcht te rerscha//en 111 het e,gen rr;k h1s1orrsch orgelpatrrmoni11m. 

Zr; zullen moeten zorgen 1·oor het Vlaamse orgellandsrhap. Zij wllen hel met desk,mdigheid 
moeten rerdedrgen _tegen 011begrip. rert/'aarlozing en eigengereide aanpak r:an niet beroegde,;. 
Anto111e_Fa11rnn111er gee/1 les orer de ''Technische Opbouu-ran hel Orgel". 
D11 sen1111<1rie heeft een dubbel opzet : 
l. de bela11gstelli11g ra11 de begi1111e11de orgelst11de111en te berorderen, 
2 . de gerorderde studenten te sensibiliseren roor de taak ran orgelzorg en orge/desk,mdigheid. 
In d~mate ran de mogelijkheden ll'ordt dieper i11gegaa11 op de technische en stmcturele elementen 
rmz e orielbol{tc en de 111a11ier craarop die i11 resta11ratie e,, 11ie11wbo11tl' dienen opgelost te U'Orden 

CONCERTEN 

14 ja1111ari: (ie/een rN/1 - Luret-orgel :joh11 Boone 
l 4 maart : 20 .30 11. Brugge St. Gillis kerk :J ozef Sl11ys 
22 maar/: 20 11._S1.-Niklaas tTerekenJ St.:f ozefkerk: Michel Pieters m.m .r·. het gemengd koor 

Psall,te. o.i.,·. Mathias Pieters 
30 maart: 20.30 11. Arerbode Abdij: Tri o jo zef S/11ys 
20 april: 20 11. \Ylaterd iet: K. D 'Hooghe 
10 mei: 20 11. S1.-Nikl<1aJ <Tereke11J St.:fozefkerk :} cm Van Landeghem m.m.t '. het koor in dulá 

;11brlo. o.l.r. M. V<m Daele 
3j 1111i: 15 11. Bea111·oorde:joze/S/,l)'J 
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VARIA 

Or?,elp11111 is een 11ieu11'e 1·eer1iendaagseol'gelmagazine l'llll BRT 3, die op 21 ja1111arijl. om 18 11. 
roor het eerst in de eter kll'am. De 11itze11di11g hee/1101 doel allerlei orgelinfom1a1ie 'door te spelen. 
Het ini1ia1ief is lorenszmardi g en Orgelkunst dmkt de hoop 11it dat dil programma leidt naar 
duidelijke en objecti ere informatie. · 
H et zoeken naar - en het informeren orer de ambachtelijke waarden in de ins1rumentenbo11w, en de 
dienstbaarheid aan de orgelm11ziek en aan de orgels zal hopeltjk impirerend werken en deze 
or?,e!maiazine tot een verrrjkende informatiebron maken. 

Voor een kloosterorgel gebo1111'd door Louis Hoogh11ys in 1896 wordt een passende bestemming 
gezocht. 
De dispositie is: Voix celeste 8. Salicional 8. Principaal 8, Preslant 4, Bo11rdon 8, Fl11te 4, 
F ugara 4, Do11ble11e 2. De man11aalnmva11g gaal z:an C tot g3. Er is geen pedaal. Het pijpwerk is 
i111egraal 11.111 Hooghuys. De frontp,jpen zijn in zink, doch mooi gemaakl. De kast is pitchpine, 
heeft een eenroudige i·ormget•ing. sl11i1 enigszim aan bij de neoklassieke stijl en is vrij /unktioneel. 
De achterwand is wat uit gebrejd, een zwelkasl is laler bijge11oegd. Er is vrij veel restauratiewerk 
aan het meubel, hel pijp werk e,: het windwerk nodig. Inlichtingen kunnen ingewonnen worden 
op hel secretariaat van "Orgelk11mt". 
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PRULLARIA of Steen des aanstoots 

I 
Op het tijdschrift "O rge lkunst" is op ve~erlei wijze gereageerd, zo ook 
in het Nederlánds blad "De Or gel vri end ". Het is een blad, dat in vak
kringen de naam draagt "orgel-pornografisch" te zijn e n dat op grond 
van het vertoonde gemiddelde niveau .. 
Waarom we zo lelijk over "De Org elvri e nd " doen ? Wel, ·daar is voor 
éé n keer alle reden coe :].W. van Spronsen, redakreur van h et tijdschrift, 
heeft in zijn vaste rubriek "Ons Orgelwereldj e" in het laatste dece mb er
nummer eens even uit de doeken gedaan, wat voor "antieke" id eeë n er 
wel leven bij de redaktieleden van "Orgelkunst". We zullen men eer in 
onderstaande regels ook zelf eve n aan het woord laten. 
Nadat hij eerst onze hoofdredakteur even "prettig" heeft neergezet, 
vervolge hij zijn verhaal aldus : "Als U het tijdschrift doo rleest, waant 
U zich niet direkc buiten de grens van ons land, doch wel 2 5 jaar in 
de tijd terug. Ze er principiële ideeën en de daarbij be horende uitdruk
kingen en woorden zoals werenschappelijke res taurati e, vernieuwings 
drang, veranrwoordelijkheid, orgelbeleid, historis ere nd puritanisme 
komen we bladzij na bladzij tegen. Arme Belgis che orgelvrienden : zij 
moeren onze gang van 195 3 naar 1978 nog gaan meemake n alsof ze o p 
een andere planeet wo nen ... Wat moet dat worden ?" 
Dat is niet mis ! En dat van de kant van een orgelvriendenclub, die 
beweert volgens haar begripsomschrijving "geen partij te kiezen voor een 
bepaalde opvatting, stijl of richtin g" (sic ! ). En dat is een blad dat in het 
decembe rnumm er mediteert met een vroom verhaal over vred~ russen de 
mensen o nderling ! 

Her blijkt dar de heer Van Spronsen buitengewoon slecht begrijpt, war 
een aantal ideal isten in België bewogen heeft om rijd en geld re steken in 
de start van "Orge lkun st" . D e opgemaakte inventarisaties van het 
Belgisch e orgelbezir , die onthu llen, ho e slecht het er met het historisch 
orgel voorstaat, de ren hem nier. Hij heeft ze wellicht nooit gezien . laar 
staan bestudeerd .• Hij wordt ook niet geh ind erd door kennis om tr ent de 
Belgische orge lpo liriek, noch door kennis over de ontw ikkeling en in de 
orgelkuJr uur in eigen land gedurende de afgelopen 2 5 jaar. Hoe zou je 
ook, als je geen principes wilt uitdragen, als je bijna alles mooi vindt ? D e 
han del in elekrro nika vindt in '"De Org elv riend ·· een mogelijkheid om 
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- als nergens anders - ongel imit ee rd reklame re mak en. Leve de 
bescherming van de o rge lkulruur ! België heeft van meneer Van S. , 
eert ijds medewerker van "De Pra esrant", en zijn makkers nier ved 
positiefs te verwachten : toen nie r (toe n er al lof werd geu it over one
luisterde o rgels) en nu nier ! 

Maar gauw stoppen mee her ruilabonnemenr, dar door " D e Orgelvri e nd ·· 
is aangevraagd, zou ik zeggen. W e zijn re principieel en daar houd en Van 
Spronsen e.s. niet van. D at is volgens hen ook helemaal nier nodig ; wer e n 
zij veel ... ? 

H.K. 

II 

Een abonnee stuurde ons een aucenciek persuirknips e l. dar\\ '<-' graag over
nemen. Alleen persoons- e n plaatsnamen werden afgekort. Hoe een 
orge lprobleem in ee n gemeenreraadsz iccing we rd behandeld. en war de 
neerslag daar van was in de pers, blijkt uic hetgeen volgc : 
"Daarna werd overgega~rn roe de besp reking van de aankoop van een 
positief orgel voor de kerk re H . Die orgel zou 525 .000 Fr. kost e n. 
Raadslid D . zei dat men reeds kleine orgels kan krijgen van rond de 
25.000 Fr. en vroeg dan ook of die uitgave van meer dan 600.000 Fr . (met 
BTW ) niec overbodig is. 
Raadsli d H. voegde daar aan roe dar het nodig is re besparen en dat het 
misschien beter war e een "opposicie-orger· re bespelen dan een ··positi e
orgel'". Da arop· antwoordde raads lid D. dar H . tevreden \Vas mee ee n 
kleiner orgel maar dac de o rge lkommissi e daar nier akk oord mee ging. 
POSITIEF~ 
Raadslid M . vroeg dan nog naar de juisce betekenis van een positief o rgel 
waarop de burgemeester het antwoord schuldig bleef. 
Volgens Raadslid N . zou een dergelijk orgel in cegensrelling staan mei: 
een orgel in ee n danszaal. Achteraf kon de burgemeest er toch de juist e 
betekenis van deze benaming meedelen en zei dar hec een gemakke lijk 
verplaatsbaar orgel betreft ... 
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