
orgelkunst • jaargang 32 • nummer 3 • september 2009                                                                                                                                                                       196   197  orgelkunst • jaargang 32 • nummer 3 • september 2009

co-productie met Bozar.
De voorbije 30 jaar heeft het orgelpatrimonium in Brussel 
een hele evolutie meegemaakt. Ze werd verrijkt met een 
aantal nieuwe instrumenten, orgels werden of worden ge-
restaureerd of ondergingen een grondige reiniging, nog 
andere wachten nog steeds op restauratie. Welke rol kan de 
I.O.B spelen in het orgelbeleid van het Brussels gewest?
In de loop van de voorbij dertig jaar is inderdaad zeer veel 
veranderd. Vele dingen zijn zeker ten goede geëvolueerd. 
Sommige orgels kregen in de loop van de tijd een andere 
bestemming waardoor ze spijtig genoeg niet meer te inte-
greren waren in onze concertreeks.
De I.O.B. heeft in ieder geval bijgedragen tot de bewustwor-
ding van de waarde van het Brusselse orgelpatrimonium. 
Bij mijn aanstelling in de kathedraal kon ik nauwelijks over 
een bespeelbaar instrument beschikken. Vandaag bezit deze 
kerk naast het monumentale Grenzingorgel ook nog steeds 
het reeds vermelde orgelpositief en het koororgel. Daar-
naast worden tijdens de orgelweek soms orgels voorgesteld 
die anders nauwelijks in concertverband bespeeld worden. 
Vaak gaat het daarbij om orgels die lange tijd in de schaduw 
bleven staan en ter gelegenheid van één van de concerten 
weer in de schijnwerper worden geplaatst. 

[de concerten van de Internationale Orgelweek Brussel zijn vermeld in de orgelagenda]

Welke veranderingen heeft de I.O.B. de voorbije 30 jaar on-
dergaan?
We zijn steeds vrij trouw gebleven aan het originele opzet: 
hoogstaande vertolkingen op kwaliteitsvolle orgels. Na een 
aantal jaren werd het aanbod wel uitgebreid met op zater-
dag een orgelwandeling door de Brusselse binnenstad of 
een orgeldag op een bepaalde locatie.

Welke waren voor u persoonlijk de hoogtepunten van de vo-
rige edities?
Als organist beklijven uiteraard de momenten dat je zelf ach-
ter de klavieren mag plaatsnemen. Daarnaast blijven de vele 
recitals van internationaal gerenommeerde orgelvirtuozen 
bij. Het is een verdienste van de orgelweek dat ontelbare 
toehoorders de gelegenheid kregen deze ‘grote namen’ live 
aan het werk te horen. 

Is er in de voorbij jaren een grote evolutie merkbaar binnen 
het repertoire dat organisten op de concerten brengen?
Het doet me steeds plezier te merken dat organisten moeite 
doen een programma op te stellen dat zowel geschikt is voor 
het instrument waarop geconcerteerd wordt als aantrekke-
lijk voor het publiek. Door de brede waaier aan types van in-
strumenten die gedurende de orgelweek worden bespeeld 
wordt er dus tijdens de verschillende concerten eveneens 
een breed repertoire ten gehore gebracht. Deze diversiteit 
vormt reeds vanaf de eerste editie één van de sterke punten 
van de orgelweek.

Kwam het vaak voor dat een organist tijdens de concerten 
eigen werk uitvoerde of improviseerde?
Het gebeurt, maar het zijn eerder uitzonderingen. Zo bege-
leidde een paar jaar geleden David Briggs al improviserend 
de stomme film ‘The phantom of the opera’ tijdens een voor-
stelling in de kerk van Vogelzang te Sint-Pieters-Woluwe. Bij-
zonder is toch ook dat Marie-Claire Alain op het slotconcert 
van de komende orgelweek composities van haar vader (Al-
bert) en broer (Jehan) zal vertolken.

Welke plaats neemt de I.O.B. in binnen de vele culturele acti-
viteiten van het Hoofdstedelijk Gewest?
De orgelweek heeft zeker een belangrijke plaats veroverd 
binnen het ruime culturele aanbod in Brussel. Opmerkelijk is 
hoe de voorbije dertig jaar stilaan op verschillende plaatsen 
in het Brusselse andere orgelcycli zijn ontstaan. De Interna-
tionale Orgelweek van Brussel is hiervoor zeker een stimu-
lans geweest. In dat opzicht is een grote doelstelling bereikt, 
nl. een levende orgelcultuur opbouwen in Brussel.

In welke mate is er samenwerking met andere culturele ver-
enigingen?
De samenwerking met andere verenigingen speelt zich 
voornamelijk af op vlak van communicatie en promotie. Uit-
zonderlijk wordt er organisatorisch samengewerkt. Zo orga-
niseren we tijdens de aanstaande orgelweek één concert in 
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Gesprek met Jozef Sluys 

dertigste Internationale Orgelweek Brussel
De Internationale Orgelweek van Brussel viert dit jaar haar 30-jarig jubileum. Het jaarlijkse orgelevenement is in die jaren uitgegroeid tot een vaste 
en alom gerespecteerde waarde, waarvan de uitstraling de grenzen van onze hoofdstad ver overschrijdt. Jozef Sluys, organist-titularis van de Sint-
Michiel- en Sint-Goedelekathedraal, is samen met zijn echtgenote reeds 30 jaar de drijvende kracht achter de Brusselse Orgelweek. Orgelkunst had 
een gesprek met hem.

Kan u kort het ontstaan van de Internationale Orgelweek 
(I.O.B) schetsen?
In 1971 werd ik aangesteld als organist aan de kathedraal 
van Brussel. Bijna onmiddellijk begon ik met het organise-
ren van allerlei orgelconcerten. De kathedraal beschikte nog 
niet over het uitgebreide instrumentarium zoals we dat van-
daag kennen. Vaak werd beroep gedaan op een positief of 
enkele nieuwe instrumenten die in verschillende kerken van 
de stad werden gebouwd. Eerder had ik in St. Pieterskerk te 
Jette, waar ik voor mijn benoeming in de kathedraal werk-
zaam was, ook reeds een orgelcyclus op poten gezet. Een 
eerste realisatie in de kathedraal was de aankoop van een or-
gelpositief. In 1977 volgde het door Patrick Collon gebouw-
de koororgel. Toen in 1979 het millenniumfeest van Brussel 
werd gevierd, vroeg de overheid me bij deze gelegenheid 
een orgelfestival te organiseren. Zo werden de verschillende 

concerten die her en der reeds in de stad werden gehouden 
onder één noemer geplaatst, een beetje naar het voorbeeld 
van het Gentse orgelcentum. Het zou de eerste editie van de 
orgelweek worden. 

Vanwaar het idee alle concerten te organiseren binnen één 
week eerder dan te opteren voor een aantal initiatieven ge-
spreid over enkele weekends zoals gebruikelijk bij andere or-
gelfestivals in andere steden?
Marcel Hanssens, klarinetleraar aan het conservatorium, 
hoorde van de plannen die over het orgelfestival de ronde 
gingen. Het was hij die me aanraadde alle concerten te vat-
ten binnen de tijdspanne van één week. Zo ontstond een 
compacte intensieve concertreeks. Een formule die bleek 
aan te slaan.

Hoe is de vereniging georganiseerd? 
Om ondermeer een beroep te kunnen doen op subsidies 
werd een v.z.w. opgericht. De eerste jaren stonden mijn echt-
genote en ikzelf haast voor alles zelf in: van het afhalen van 
de organisten aan de luchthaven tot het logeren van de bui-
tenlandse gasten. Stilaan wisten we een groep vrijwilligers 
te verzamelen die mee de vereniging helpen dragen. Nog 
steeds is bij ons thuis het secretariaat gevestigd van waar-
uit alle contacten worden gelegd en zowat alle administratie 
wordt afgehandeld. 

Kende de I.O.B. meteen succes?
Onmiddellijk konden de concerten op een grote belang-
stelling van het publiek rekenen. Dat is in de loop der jaren, 
uiteraard met de nodige ups en downs, gelukkig steeds zo 
geweest. Ook merken we dat de opkomst vaak samenhangt 
met de locatie van het concert. Zo is en blijft de kathedraal 
mede door haar centrale ligging en vlotte bereikbaarheid 
steeds een grote publiekstrekker. Al mag toch gezegd wor-
den dat zelfs op minder gemakkelijk bereikbare plaatsen de 
concerten aardig wat bijval kennen. Niet enkel de kwaliteit 
van de gekozen orgels en de organisten, maar ook de grote 
inspanningen die geleverd worden op het vlak van publici-
teit liggen hiervan mee aan de basis. Br
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