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jaak peersman, ninove

Goltfuss in Ninove

Het orgel van de norbertijnenabdij en zijn organisten (1621-1730)

Ninove is bekend om het Forceville-orgel in zijn abdijkerk. Het werd kort na de voltooiing en wijding van 
die kerk gebouwd en vermoedelijk in 1730 in gebruik genomen. [1] De eerste abdijkerk was tijdens de 
godsdienstoorlogen, en meer bepaald in de jaren 1578 tot 1582, onherstelbaar beschadigd. Haar meubilair, 

waaronder ook een orgel, verdween spoorloos in deze woelige jaren. Wat niet betekent dat alles werd vernield. De 
abdijbeiaard bijvoorbeeld belandde in Axel en de Ninoofse abdijheren startten reeds in 1585 een allicht vruchteloos 
proces iegens het magistraet van Axele tot restitutie van onse horologie, klocken ofte beijaert aldaer weggevoert by de 
rebellen. [2]

Het orgel in de parochie/abdijkerk (1621)
In 1578 waren de Ninoofse norbertijnen uit Ninove weggevlucht. 
Toen ze er in 1585 terugkeerden, vonden ze hun abdijkerk en 
klooster verwoest. Dus namen ze hun intrek in een herberg en 
pas zes jaar later verhuisden ze naar de pastorie. [3] Voor hun 
koordiensten maakten zij gebruik van de parochiekerk, die 
binnenin weliswaar was gevandaliseerd, maar als gebouw toch 
nog over een dak beschikte en zo een beschutte ruimte voor 
de eredienst bood. Zij brachten er ook de aloude relikwie van 
Sint-Cornelius in onder. Naar de oude kloostersite keerden zij 
pas op het einde van 1597 terug. De restauratie van de klooster-
gebouwen daar was zelfs nog niet voltooid toen Jan David in 
1613 tot abt van de Ninoofse norbertijnenabdij werd verkozen. 
De bouw van een bijhorende, nieuwe abdijkerk schijnt hij tot 
1621 niet overwogen te hebben, althans niet op korte of middel-
lange termijn. In dat jaar investeerde hij namelijk nog in de 
parochiekerk, die ook als abdijkerk werd gebruikt: hij liet een 
orgel bouwen en eveneens een monstrans voor het Lichaam van de 
Heer, ingelegd met verschillende kostbare stenen. [4] De abt moet 
ook de volgende jaren met de gedachte zijn blijven spelen dat 
een overname van de parochiekerk door de abdij zowel voor de 

stad als voor de abdij voordelig zou zijn: de stad zou de kosten 
voor haar parochiekerk kunnen delen met de abdij en die laatste 
hoefde geen fondsen uit te trekken voor de bouw van een nieuwe 
kerk. Het plan om het dubbel gebruik van de parochiekerk te 
bestendigen werd zelfs afgetoetst bij en doorgesproken met het 
Ninoofse stadsbestuur, want volgens de abdijkroniek kreeg de 
abdij die kerk al in november 1631 aangeboden door de stads-
magistraat opdat wij ze zouden aanpassen voor gebruik door onze 
abdijgemeenschap en door de parochie van Ninove. [5] Het voorstel 
botste echter op tegenspraak binnen de stad én binnen de abdij. 
In september 1634 kreeg de aartsbisschop te horen dat zowel de 
burgers als de abdijheren het verontwaardigd afwezen. [6] Zo bleef 
abt David geen andere keuze over dan de bouw van een nieuwe 
abdijkerk, waaraan hij in 1635, eerder symbolisch, de werken liet 
beginnen. [7] Een werk van lange adem, … waarvoor de middelen 
eigenlijk ontbraken. Maar de parochiekerk verder blijven 
gebruiken tot de nieuwe abdijkerk zou zijn voltooid, was ook geen 
optie meer in de vertroebelde sfeer rond het afgeschoten akkoord. 
Dus startten in 1635 vooral de werken aan een kloosterkapel en 
een kloostertoren met uurwerk en beiaard. 

Kloostergebouwen van de Ninoofse abdij in vogelperspectief vanuit het noorden. De beiaardtoren van abt David domineert deze tekening; van de geplande nieuwe abdijkerk zijn enkel 
de funderingen getekend (letter S). Daardoor is de kloosterkapel (links, naast letter H) beter zichtbaar. Detail van een figuratieve kaart door landmeter Philips De Dijn, anno 1650; vroeger 
bewaard in het archief van de dekenij Ninove, nu in het Rijksarchief te Gent.
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Het orgel van de nieuwe kloosterkapel (1635-1638)
Hoewel de dekenale visitatieverslagen keer op keer uitdrukkelijk 
vermelden dat alle kerkbenodigdheden, gaande van de heilige 
vaten in goud- en zilverwerk tot en met het koorgestoelte en het 
orgel in de parochiekerk, eigendom waren van de abdij, [8] zou 
alvast het orgel van 1621 niet samen met de relikwieën verhuizen 
naar de nieuwe kloosterkapel. Dat was kennelijk een welwillende 
geste van abt Jan David, die zijn abdij daardoor wel opzadelde 
met de kosten van een nieuw orgel. De schrijver van de 'officiële' 
abdijkroniek prees David na zijn overlijden (25 juli 1636) omdat 
hij het klooster geriefde met een nieuwe kapel, …, een toren en een 
orgel met zijn windvoorziening, en de toren zelf uitrustte met talrijke 
klokken… en met een vernuftig mechanisch uurwerk. [9] Allemaal 
prachtige initiatieven van wijlen abt David, maar het waren zijn 
opvolgers die de rekeningen zouden betalen. Zijn onmiddellijke 
opvolger, Michael Mordack, regeerde veel te kort om de situatie 
te beseffen. Hij overleed nog voor zijn wijding (21 maart 1637). 
Maar toen de ambitieuze Kristiaan Roelofs op 10 januari 1638 tot 
abt van Ninove was gewijd, bleek de financiering van zijn nieuwe 
abdijkerk al spoedig heel problematisch.

In vergelijking met de bouw van die nieuwe abdijkerk waren 
de nieuwe kloosterkapel en de kloostertoren van abt David kleine 
werven. Toch was het financieel lastig om zelfs dit beperkte 
programma tot een goed einde te brengen. Op zoek naar her-
bruikbaar bouwmateriaal had men uiteindelijk de helft van de 
bestaande pandgang gesloopt. [10] Een zuinige manier van werken, 
die niet belette dat de jaarrekening voor 1637 zwaar in het rood 
was gegaan: tegenover 21 663 guldens ontvangsten stonden in de 
gewone rekening 3 3141 guldens uitgaven; [11] een deficit van bijna 
53%! Fr. Antonius Van der Plancken, die als provisor gedurende 
achttien jaar het financieel beheer had verzorgd, greep maar al te 
graag op het einde van 1636 de kans aan om zich voor bewezen 
diensten te laten belonen met het ambt van proost in het verre 
Renissart (Arquennes/Nijvel). [12] Het provisoraat te Ninove was 
inderdaad een ondankbare job geworden: tussen 1637 en 1642 
volgden in die functie de fratres Gregorius De Smet, Fredericus 
Struelens, Carolus van (-den) Kerchove en Hieronymus Cambier 
elkaar in heel snel tempo op. Maar het was Matthijs David die 
rekenschap mocht afleggen over het financieel beheer van die 
jaren 1637 tot 1641. Hij kwam er ook niet gemakkelijk mee weg: 
over zijn beheer van buitengewone inkomsten en uitgaven uit de 
jaren 1639-1642 zou fr. Matthijs nog op 24 maart 1649 rekenschap 
moeten afleggen tegenover abt Roelofs. [13] Een persoonlijke afre-
kening? Matthijs was immers een broer van wijlen abt Jan David, 
die hem na zijn intrede als lekenbroeder in de Ninoofse abdij 
de functie van ontvanger (receptor coenobii) of subprovisor had 
toevertrouwd. Hoewel alle provisoren/ontvangers statutair tot 
een dergelijke rekenschap verplicht waren, behoorden dergelijke 
audits niet echt tot de traditie in de Ninoofse communauteit. Van 
bovengenoemde provisoren en hun opvolgers in de zeventiende 
eeuw bleven hoe dan ook geen jaarrekeningen bewaard in het 
archief van de Ninoofse abdij. 

Aan het feit dat men voor fr. Matthijs David de puntjes op 
de i heeft gezet, danken wij de kostbare informatie over het orgel 
in de nieuwe kloosterkapel. Zonder de aantekeningen die hij in 

zijn rekeningen maakte, zouden wij zelfs niet hebben kunnen 
vermoeden dat de befaamde orgelbouwer Hans Goltfuss ooit een 
instrument voor de abdij van Ninove had gebouwd.

Jan Goltfus, alias Jan Gautvoet 
Eén van de posten uit de jaarrekening van 1637, die op 11 augustus 
1638 werd gepresenteerd, betreft het (nieuwe) orgel in de 
nieuwe kapel: Item betaelt aen mr. Jan Goltfus orgelmaecker ouer 
t'maecken van seker orghel inde nieuwe capelle de somme van 
VIIcLII gulden. [14] Onmiddellijk duidelijk in deze notitie is dat 

er een bedrag van 752 Brabantse guldens werd uitbetaald. Als 
begunstigde echter noemde Matthijs David mr. Jan Goltfus 
orgelmaecker. Omdat de vakliteratuur alleen de orgelbouwers 
Hans en Peter Goltfuss (vader en zoon) onderscheidt, kan een 
Jan Goltfuss vragen oproepen. Toch hoeft Jan Goltfuss geen 
onbekende derde te zijn. Want zowel Hans als Jan zijn volkse 
varianten op de Bijbelse naam Johannes (Lat. Joannes), die 
voorbehouden werd voor officiële gelegenheden. Hans trad dan 
ook als 'Joannes Goltfus' in het huwelijk met Catarina Grietens 
op 26 maart 1636. [15] Het waren drukke jaren voor Hans, alias Jan: 
in de jaren dat hij werkte aan het nieuwe instrument voor Ninove, 
was hij ook elders actief: in 1635 bouwde hij het instrument voor 
de St.-Rumolduskerk in Steenokkerzeel; in 1635-'36 repareerde 
hij het positief in O.-L.-Vrouw te Antwerpen; in 1636-'38 onder-
hield hij het orgel van St.-Rombouts te Mechelen en in 1637-'39 
was hij samen met Jan Bremser aan het werk te Asse. [16] Tenslotte 
tekende hij in 1640-'42 ook voor het orgel van Tongerlo, [17] 
een norbertijnenabdij uit dezelfde circarie of ordeprovincie als 
Ninove, Brabant.

Over het orgel zelf is fr. Matthijs in zijn notitie teleurstellend 
vaag: over t'maecken van seker orghel. Relevant is in dezen dat 
maecken niet de betekenis heeft van herstellen of aanpassen, maar 
van vervaardigen, bouwen. Hetzelfde werkwoord gebruikt onze 
lekenbroeder in zijn rekening ook voor de voorafgaande items die 
betrekking hebben op het uurwerk en de beiaard in de nieuwe 
kloostertoren: aen François Perreman horlogiemaecker tot Edinghen 
ouer het maecken vande horlogie …; betaelt aen François Motau 
smet (smid) tot Nijuele ouer t' maecken vanden clepels totte voorn. 
clocken. [18] We nemen in deze notitie echter ook enige afstandelijk-
heid waar ten opzichte van het nieuwe instrument: seker orghel. 
Men kan onze lekenbroeder zijn gebrek aan voorstellingsver-
mogen evenwel niet kwalijk nemen, wanneer het orgel, geheel of 
gedeeltelijk, zich op het ogenblik van deze betaling nog in het 
atelier van de orgelbouwer bevond.

Dat fr. Matthijs in 1637 nog niets van het nieuwe orgel kon 
zien, wordt bevestigd door de bouwgeschiedenis van de nieuwe 

capelle, de ruimte waarvoor het instrument 
werd bestemd. Een kroniek situeert de bouw 
van deze kapel en van de beiaardtoren in 
1635. [19] In datzelfde jaar zou volgens een 
andere kroniek ook het contract met de 
klokkengieter Jean Jordens uit Nijvel zijn 
afgesloten. [20] De afrekening met Jordens, 
die naar het contract verwijst, [21] vindt men 
terug in de jaarrekening van 1637. Enkele items 
lager in dezelfde rekening staat eveneens 
de betaling aan Goltfuss. Hoewel hier, net 
zoals in de kronieken, de verwijzing naar een 
contract met de orgelbouwer ontbreekt, mag 
men veronderstellen dat de overeenkomst 
voor de bouw van een nieuw orgel ook in 1635 
werd gesloten. Het contract was in ieder geval 
ondertekend toen de opdrachtgever, abt Jan 
David, op 25 juli 1636 stierf. Nu is die betaling 
aan Goltfuss geen eindafrekening. De timing 
van de bouwwerken laat dat niet toe: volgens 
Godfried van Elshout, de officiële kroniek-
schrijver van de abdij, werd de nieuwe capelle 
immers pas op 20 september 1638 in gebruik 
genomen. [22] Het lijkt daarom redelijk te 
veronderstellen dat Goltfuss niet vroeger dan 
in (de zomer van) 1638 kon overgaan tot het 
plaatsen en intoneren van het nieuwe instru-
ment. De betalingen aan schrijnwerker Pieter 
Descamp ondersteunen deze hypothese: 
voor het werk te Ninove, gepresteerd tussen 
Kerstmis 1637 en kerstavond 1638, genoot hij 
een betaling van 1315 guldens en twee stuivers. 
Dat is bijna duizend guldens meer dan de 
374 guldens en tien stuivers die hij het jaar 
nadien, op kerstavond 1639, uitbetaald kreeg, 
en ook nog gevoelig meer dan de 896 guldens 
en 11 stuivers die hij voor 1640 in rekening 
bracht. [23] Dat de rekening van Descamp 
piekt in 1638 heeft wellicht te maken met de 
prioritaire constructie van een doksaal en van 
de orgelkas, waar mogelijk ook beeldhouwer 
Jacques Cocx bij betrokken was. [24] Goltfuss 
kon pas aan het werk als het doksaal er stond 
en de orgelkas klaar was voor montage.

De orgelbouwer voltooide zijn werk in 
1639. Heeft de 'visitatie' van het nieuwe instru-
ment geen sporen nagelaten in de rekeningen, 
dan bleef zijn eindafrekening hoogstwaar-
schijnlijk wel bewaard: Item aen Jan Gautvoet 
ouer tgene hem quam par reste bij accorde 
ouer het maecken vande Orghel conforme sijne 
quictan(tie) 18 guldens. [25]

betaelt aen Mr. Jan Goltfus Orghelmaecker … A.A.N., nr. 846 f 115v° - detail. © Rijksarchief Gent

Het Hans Goltfuss-orgel (1635) in de Sint-Rumolduskerk te Steenokkerzeel. © Luk Bastiaens
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Ninove en kreeg als fin de carrière in 1720 de prestigieuze proosdij 
van Renissart toegewezen. Hoewel fr. Siardus dus in theorie tot 
1702 als organist in functie had kunnen blijven, kreeg hij reeds 
in 1689 een opvolger naast zich. Het lijkt erop dat de toenmalige 
abt, Ferdinand De Moor (1685-1698), niet meer ten volle op zijn 
confrater en organist vanden Driessche durfde rekenen. 

De contracten van het jaar 1684
De dagboeken en brieven van de Ninoofse abten verschaffen ons 
soms uitvoerige inlichtingen over conflicten tussen confraters 
onderling of tussen de abt en dissidente kanunniken. [41] Dat geldt 
vooral voor de geschriften van de abten De Neve en De Moor, 
die binnen hun abdij met stevige oppositie te kampen hadden. 
De aanhoudende oorlogen van en tegen Lodewijk XIV, die in de 
Spaanse Nederlanden werden uitgevochten, deden de inkomsten 
van de abdij dramatisch dalen terwijl de uitgaven exponentieel 
stegen. Het gevolg was een gevaarlijk groeiende schuldenberg en 
steeds hoger oplopende rentelasten. Besparen op de meer dan 
aanzienlijke wijnconsumptie kon aangewezen en zinvol lijken 
in een kloostergemeenschap waarvan de leden een gelofte van 
armoede hadden afgelegd, maar in de praktijk leverde dat de abt 
het gevaarlijke verwijt op van wanbeheer. Als informele regel gold 
immers reeds eeuwenlang dat de wijnconsumptie in de Ninoofse 
abdij welvaartsvast moest zijn. [42]

Abt De Neve had op de omslag van de conjunctuur gere-
ageerd door de werken aan de nieuwe abdijkerk stop te zetten. 
Tegelijk had hij het refugiehuis te Brussel verkocht in 1665, wat hij 
in 1659 nog had proberen te voorkomen door de verkoop van het 
orgel. Vanaf 1666 kwam hij echter pas goed in de problemen door 
mislukte processen om aan militaire contributies te ontsnappen, 
door de eveneens mislukte 'overname' van het grauwzusterklooster 
te Ninove en door toenemende beschuldigingen van wanbeheer. [43]

Uit de laatste levensmaanden van de zwaar gecontesteerde 
abt De Neve stammen twee contracten die op het orgel in de abdij 
betrekking hebben. Anders dan men van ondertekende contracten 
zou verwachten, [44] blijken zij uiteindelijk niet relevant voor de 
geschiedenis van het orgel, maar illustreren zij enkel de gespannen 
relaties tussen de abt en zijn convent. Tegelijk onthullen zij zijde-
lings ook iets over het Goltfuss-orgel van de Ninoofse abdij.

Het contract met François Noelmans
Het eerste contract is een notariële akte, verleden voor Joannes 
Egidii ( Jan Gillis), notaris bij de Geheime Raad te Brussel, op 
10 november 1684. [45] Daarin kwamen abt De Neve, vertegen-
woordigd door zijn prior (Henricus van Bellingen) en subprior 
(Dionysius Freysers) enerzijds en orgelbouwer Franciscus 
Noelmans anderzijds overeen nopende het stellen ende repareren 
van de groote orgel die den selven Nolemans (sic) tsijnen laste is 
nemende de selue orgel te stellen inde kercke vande voorscr(euen) 
Abdije, ende alles daer aen te repareren ende maecken allen tghone 
daer aen saude mogen gebreken ende daer te stellen in eenen goeden 
ende behoorelijcken staet op dat daer niet en mach ontbreken.

Bekeken vanuit het perspectief van de toenmalige organist, 
Siardus vanden Driessche, die op dat ogenblik net zijn priesterop-
leiding voltooide, moet deze overeenkomst een fantastische zaak 

Vier kanunniken op de orgelbank
Omdat het moeilijker werd een lekenorganist aan te werven en/
of in dienst te houden, heeft abt Kristiaan Roelofs (1638-1657) 
zich zonder twijfel afgevraagd of hij er niet beter aan deed een 
kanunnik-organist aan te trekken. En zie, daar bood zich een 
zekere Augustinus Brenet (alias Breijnet, Breinet, Breunnet of 
Brunnet) aan als postulant, allicht niet toevallig een uitmuntend 
of zeer bekwaam organist. Hij werd op 1 maart 1642 als novice 
ingekleed en legde twee jaar later zijn kloostergeloften af. Helaas 
was voor deze frater Augustinus, de nieuwe organist, geen lange 
kloostercarrière weggelegd: toen hij op 10 oktober 1645 overleed, 
had hij amper de wijding van (sub)diaken ontvangen. [32]

Niet zo lang nadien, mogelijk reeds in 1646, trad de 
Gentenaar Joos Van den Broucke in de abdij in. Anders dan voor 
Brenet vermeldt het Liber Reverendorum Dominorum niet dat hij 
organist was. Dat noteerde abt Jan De Neve (1657-1684) alleen 
in zijn dagboek naar aanleiding van het overlijden van deze fr. 
Judocus: (sept. 1669) overlijden van heer Joos vanden Broeke, afkom-
stig uit Gent; hij was onze organist en onderpastoor te Ninove. [33] 
Uit deze beknopte vermelding mag men nochtans niet besluiten 
dat Van den Broucke een tweederangsmusicus was. Anders dan 
zijn voorganger de Juploy kon hij ook de beiaard bespelen en 
'hersteken'. Hij had zelfs zo'n goede naam als beiaardspeler dat 
de Gentse schepenen hem uitnodigden om de 40 klokken van 
de nieuwe Hemony-beiaard in de belforttoren te komen keuren. 
Hij maakte op 7 februari 1661 indruk met zijn bewerking van 
Maria schoon op het uur en la Courtisanne op het half uur. Tot 
voldoening van de stadsmagistraat: de heeren schepenen vereerden 
hem met een eerlyk penningsken, hem bedankende voor zynen dienst. 
Aldus een anekdote in de anonieme verhandeling Over het belfort 
en den beyaerd te Gend (Uyttrek uyt een handschrift der voorledene 
eeuw). [34] 

Wat had fr. Judocus deze goede naam bezorgd?
Uiteraard zijn kundigheid, maar het feit dat hij afkomstig was 
uit Gent, zal zeker hebben meegespeeld. De kans bestaat dat 
zijn muzikale talenten al voor zijn intrede in de Ninoofse abdij 
waren erkend … en in de herinnering waren gebleven. Want de 
Ninoofse abdij kon men in 1661 bezwaarlijk een centrum van 
orgel- en beiaardcultuur noemen. Symptomatisch voor het toen 
heersende klimaat was de intentie van abt Jan De Neve (1657-
1684) om het orgel van de abdij te verkopen. Libert De Pape, abt 
van Park (Heverlee) en vader-abt van Ninove, had vermoedelijk 
in 1658 eens gezegd dat hij op zoek was naar een orgel; onze 
abt De Neve pikte daar onmiddellijk op in door te zeggen dat 
hij een orgel in aanbieding had en vond het nodig om dat later 
nog eens schriftelijk te herhalen in zijn brief van 1 februari 1659: 
Ik herinner me dat Uwe Hoogwaardigheid zich enige tijd geleden 
tegenover mij liet ontvallen dat hij een orgel moest kopen en dat ik 
dan tegenover hem de geplande verkoop van ons orgel vermeldde (…) 
Indien Uwe Hoogwaardigheid deze transactie zou zien zitten, kan 
hij een expert sturen om het instrument te keuren en te schatten. [35] 
Daar zal vader-abt De Pape wel even van hebben opgekeken. 
Waarom zou de abt van Ninove in 's hemelsnaam zijn orgel 
willen verkopen? De Neve anticipeerde op deze bedenking door 

Twee of drie lekenorganisten in dienst van de abdij
De rekeningen van Matthijs David informeren ons over de 
organisten van de Ninoofse abdij. Vooraleer onze norbertijnen in 
september 1638 verhuisden van de parochiekerk naar de nieuwe 
kloosterkapel, hadden zij al Cornelis de Juploy als organist in 
dienst. Die bespeelde het instrument dat wijlen abt David in 1621 
in de parochiekerk had laten plaatsen. Zijn jaarsalaris bedroeg 100 
gulden, uitbetaald op kerstavond 1637. [26] Toen de beiaard in de 
kloostertoren geplaatst was, wilden de abten Mordack en Roelofs 
hem graag ook dat instrument laten bespelen. Daarom stemden 
zij ermee in dat hij te Brussel lessen ging volgen. Maar het werd 
kennelijk niet wat de Juploy ervan verwachtte; hij nam ontslag, 
vermoedelijk in de zomer van 1639. Fr. Matthijs noteerde: Item 
aen mr. Cornelis de Juploij organist over een jaer gaigen verschenen 
kersavont 1638 met oock het ghene hij verdient heeft totter daeghe 
van sijn vertreck, daer inne begrepen eenighe betaeling(en) ghedaen 
te Brussele omme den voorn. mr. Cornelis te laeten leeren spelen op 
de clocken, t'saemen 161 g. 4 st. [27] Deze chronologie van de gebeur-
tenissen laat ons toe te besluiten dat de Juploy zeker de eerste 
titelvoerende organist is geweest die het Goltfuss-orgel van de 
Ninoofse abdij heeft bespeeld.

Na het vertrek van de Juploy benoemde abt Roelofs een 
andere leek, Anthoen Vermeerds, tot organist. Bij zijn vertrek 
kreeg hij zijn jaarloon pro rata temporis uitbetaald: Item aen Mr. 
Anthoen Vermeerds organist over sijne huere tot sijn vertreck – 75 g. [28] 
Wanneer precies en hoe lang Vermeerds het orgel heeft bespeeld, 
is niet eenvoudig uit te maken. Indien hij dezelfde gage van 100 
gulden kreeg toegezegd als zijn voorganger, kan hij al in het 
voorjaar van 1640 vertrokken zijn. En inderdaad: de rekening die 
zijn vertrek vermeldt, werd ghehoort, ghecalculeert ende ghesloten op 
2 april 1640. Vreemd is evenwel dat de rekening van het volgende 
jaar nog tweemaal kosten voor organist Vermeerds inbrengt: voor 
zijn cleedt (24 guldens 17 stuivers) [29] en over syne huere en diuer-
sche (87 guldens en 13 stuivers). [30] Is Vermeerds dan in de zomer 
van 1640 of nog later in dat jaar vertrokken, bijvoorbeeld omdat 
men niet meteen een opvolger vond? In dat laatste geval zou het 
visitatieverslag van 19 juni 1640 een element van verklaring kun-
nen aanreiken voor zijn ietwat verrassende vertrek. Uit de mond 
van provisor Fredericus Struelens tekende abt-visitator Joannes 
Masius namelijk het volgende op: sommige leden van het leken-
personeel blijven 's nachts buiten het abdijdomein. Daarvoor zouden 
sancties moeten worden opgelegd. Men wijst met een beschuldigende 
vinger naar de organist en de tuinier … [31] 

Als Vermeerds op het ogenblik van de bewuste visitatie 
Ninove al zou hebben verlaten, dan komt deze beschuldiging op 
rekening van een hypothetische opvolger, iemand van wie we de 
naam niet terugvinden, maar wiens profiel ten dele kan worden 
geschetst: een ongehuwde jongeman die inwoonde op het abdij-
domein en die zich te schikken had naar het huisreglement voor 
het lekenpersoneel. Dat laatste liet dus geen nachtelijke escapades 
toe.

te verduidelijken dat hij met de opbrengst van die verkoop een 
hypotheek wou terugkopen op het refugie van de Ninoofse abdij 
in Brussel. Anders zou dat refugie al te goedkoop moeten worden 
verkocht. [36] De abt van Park ging echter niet in op het voorstel 
van zijn collega uit Ninove en prelaat De Neve borg zijn plan om 
het orgel te verkopen weer op. Dat de Ninoofse abt absoluut niet 
was gehecht aan zijn instrument, was zonneklaar. Die mentale 
instelling bleef tot op zijn sterfbed …

Fr. Judocus fungeerde als organist van de abdij tot hij 
op 17 april 1666 onderpastoor werd van Borchtlombeek. Die 
opdracht kon hij onmogelijk combineren met die van organist 
in de Ninoofse koorkapel. Een jonge confrater, die in hetzelfde 
jaar 1666 zijn kloostergeloften aflegde, nam zijn plaats in op 
de orgelbank. Zijn naam was Dionysius Freysers en zijn wieg 
had in Hasselt gestaan. Niets wijst er op dat hij zich reeds als 
organist had onderscheiden voor hij intrad in de abdij te Ninove. 
Maar toen abt Jan De Neve in 1667 zijn tienjarige ambtsjubileum 
vierde met een witboek van zijn bestuur, vermomd als kroniek, 
besloot hij zijn opstel met een beschrijving van de abdijgemeen-
schap in 1667. Daarin somde hij alle kanunniken op, in volgorde 
van belangrijkheid, te beginnen met zichzelf; Freysers noemde 
hij als jongste lid en organist (!) het laatst: F. Dionisius Freysers 
organista. [37] Kennelijk voldeed Freysers op het orgel voor wat De 
Neve ervan verwachtte. De man uit Hasselt zou overigens carrière 
maken in de Ninoofse abdij: keldermeester (1677), sacrist en 
novicenmeester (1679), supprior (1682), pastoor te Ninove (1685) 
en tenslotte abt (1702).

Toen Joos Van den Broucke in september 1669 overleed, 
vermeldde abt De Neve dit met de zinsnede: heer Joos vanden 
Broeke is overleden; hij was afkomstig uit Gent en fungeerde als onze 
organist en onderpastoor te Ninove. [38] Dat kan erop wijzen dat 
Van den Broucke bij zijn overplaatsing van Borchtlombeek naar 
Ninove opnieuw organist werd of/en dat Freysers enkel organist 
ad interim was. Titelvoerend organist werd fr. Dionysius dus na 
de dood van zijn confrater Judocus. Hij bleef het hoogstwaar-
schijnlijk tot zijn benoeming als sacrist en novicenmeester in 
1679. Abt De Neve nam op 18 december van datzelfde jaar 1679 
een nieuwe organist in huis door een jongeman uit Brussel toe te 
laten tot het noviciaat. [39] Het was handig meegenomen dat de 
Brusselse novice, fr. Siardus vanden Driessche, als nieuwe orga-
nist begeleid werd door novicenmeester Freysers, die zelf organist 
was geweest. Volgens het Liber Reverendorum Dominorum genoot 
de nieuwkomer zelfs een zeker aanzien in de orgelwereld: hij was 
een beroemde organist. [40] Vanden Driessche had trouwens de tijd 
gekregen om zich op muzikaal vlak te bewijzen voor hij in de 
Ninoofse abdij intrad: hij was op dat ogenblik ruim 23 jaar oud 
en werd pas in zijn dertigste levensjaar priester. Ter vergelijking: 
bij zijn priesterwijding was Freysers maar 24 jaar oud. Het dient 
verder opgemerkt dat vanden Driessche ook na zijn wijding in 
1685 volop de gelegenheid bleef krijgen om zich op de muziek toe 
te leggen. Pas in 1696 volgde zijn benoeming tot onderpastoor 
van Ninove (en directeur van de zusters), de functie die vanden 
Broucke met zijn bediening van organist in de abdij had gecom-
bineerd. Vanden Driessche promoveerde in 1702 tot pastoor van 
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inclusief die van organist. Dat fr. Siardus daar mee weg kwam, is 
merkwaardig want abt De Moor was niet bang voor een conflict 
met (één van) zijn kanunniken. Het stond uiteindelijk ook zijn 
latere carrière niet in de weg daar hij na zes jaar onderpastoraat in 
Ninove (1696) mocht doorgroeien tot pastoor van Ninove (1702) 
en tenslotte als proost in Renissart (1720) voor bewezen diensten 
werd beloond. Het orgel was er dus nog wel na de 'herfststormen' 
van november 1684, maar het interesseerde fr. vanden Driessche 
schijnbaar niet meer.

Het instrument dat Maetens mocht bespelen, krijgt nog een 
vermelding in het dagboek van abt De Moor. Het vooruitzicht 
van vrede deed abt Ferdinand op 2 oktober 1697 plannen maken 
voor een gedeeltelijke bouw van de nieuwe abdijkerk. Hij zag de 
mogelijkheid om het koor te bouwen, waarin dan een marmeren 
altaar ter ere van de HH. Cornelius en Cyprianus zou worden 
geplaatst, alsook vier biechtstoelen en een marmeren communie-
bank. Daar zouden dan de mensen van buiten het klooster terecht 
kunnen en zou het klooster en zijn bewoners de rust krijgen 
die nu dagelijks wordt verstoord door de toestroom van leken. Het 
koorgestoelte en het orgel zullen evenwel in de koorkapel blijven die 
we nu gebruiken, totdat ook het transept zal zijn gebouwd. [51] Het 
lijkt erop dat prelaat De Moor de bedoeling had het koorgestoelte 
en het orgel naar de dwarsbeuk van de nieuwe abdijkerk over te 
brengen: daarvoor was een plaats van grotere omvang nodig dan 
het nieuwe koor. [52] Het koorgestoelte waar de abt het over heeft, 
is uiteindelijk in het koor van de nieuwe abdijkerk terecht geko-
men en het staat er nog steeds. Dat de combinatie van dit meubel 
met het orgel te groot werd geacht voor het koor en daarom 
naar de dwarsbeuk werd verwezen, zegt wellicht ook iets over 
de omvang van het instrument. Het herinnert ons eraan dat het 
Goltfuss-orgel in het contract met Noelmans de groote orgel heet.

Toen fr. Siardus het ambt van pastoor te Ninove had op-
genomen, werd fr. Albertus Maetens titelvoerend organist. Dat 
is ook de eerste bediening die abt Ferdinand Vander Haeghen 
(1712-1754) vermeldde naar aanleiding van Maetens' overlijden op 
6 januari 1732: Hij was gedurende verschillende jaren organist, sa-
crist, circator enz. van onze abdijgemeenschap. [53] Vander Haeghen 
voelde zeker sympathie voor zijn confrater Maetens, die gedurende 
dertig jaar (en langer) geduldig ziekte en fysiek lijden had verdra-
gen. [54] Terugrekenend zouden de gezondheidsproblemen van 
fr. Albertus dus in 1702 of al vroeger zijn begonnen. Dat geeft ons 
wellicht de voornaamste reden waarom abt Dionysius Freysers, 
die zelf organist was geweest, in 1708 een opvolger voor Maetens 
aantrok.

de opdrachtgever afgeschoven. Natuurlijk mocht daar 
iets tegenover staan:

ende selve sal den voorscreuen comp(ara)nt gehouden 
wesen de self orgel ende sijn werck te houden staen in eenen 
behoorel. staet den tijd van een geheel jaer tsijnen coste ende 
twee mael binnen 'sjaers tsijnen coste ouercommen omme de 
self te commen visiteren …

Met andere woorden: gratis onderhoud gedurende 
een jaar. Bovendien was er bij wijze van garantie nog een 
uitgestelde betaling van de laatste honderd patacons.

Als we dit contract goed begrijpen, zou er de tiende 
november van het jaar 1684 overeen zijn gekomen het 
groote orgel inde kercke vande Abdije te reviseren. Het 
lijkt heel plausibel dat het Goltfuss-orgel (1635-1638) na 
bijna 50 jaar aan een grondige revisie toe was maar een 
nettokost van 300 patacons of 720 Brabantse guldens, 
alleen voor het werk van de orgelbouwer en zijn knech-
ten, spreekt wel tot de verbeelding. Men mag er veilig 
uit afleiden dat Noelmans verwachtte dat zijn firma in 
Ninove een jaar aan het werk zou blijven. Zijdelings hou-
den we hier ook de indruk aan over dat het instrument 
in de kloosterkapel geen eenklaviers koororgeltje kan zijn 
geweest, maar inderdaad een groot orgel, misschien met 
hoofd- en onderwerk zoals het orgel dat hij in dezelfde 
periode voor Steenokkerzeel vervaardigde. Een grondige 
revisie door Noelmans zou van het orgel te Ninove zon-
der twijfel het instrument hebben gemaakt waar organist 
vanden Driessche had van gedroomd. Maar men moet 
ernstig rekening houden met de mogelijkheid dat zelfs 
na de ondertekening van dit contract de droom van fr. 
Siardus alsnog aan stukken werd geslagen.

Het contract met pastoors en kerkmeesters van Meerbeke
Het contract met Noelmans was ondertekend door de prior en 
de subprior in naam van de abt. Maar achttien dagen later onder-
tekende abt De Neve zelf een contract met de pastoor, baljuw 
en wethouders van Meerbeke waarin de verkoop wordt geregeld 
van hetzelfde orgel, dat tegenwoordelijck is staende geerigeert ende 
spelende in onse kercke der voorschreven Abdije. [47]

Was het contract met Noelmans achter de rug van abt De 
Neve afgesloten? De prelaat lag in die tijd ernstig ziek [48] en moest 
dus het dagelijkse beheer van de abdij aan zijn officialen delege-
ren. Maar kennelijk was hij nog helder genoeg om te beseffen dat 
zijn prior en subprior hier in meer hadden toegestemd dan in het 
louter bespeelbaar houden van het orgel. In deze tijd van grote 
rampspoed vond hij dat hij het orgel beter kon verkopen; dat had 
hij trouwens al een kwart eeuw voordien willen doen.

Zo desavoueerde De Neve zijn confraters Van Bellingen 
en Freysers en verviel allicht het contract met Noelmans. Geen 
sprake van dat het orgel voor zijn verkoop aan Meerbeke eerst nog 
zou worden gereviseerd: de pastoor, baljuw, wethouders, kerck-en 
armmeesters bekennen inden naem ende tot behoeve der voorschreven 
collegiale kercke gekocht te hebben alsulcken orgel mette casse, orgelpij-
pen, blaesbalcken ende hun cassen midtsgaders allen tgene daerevan 

zijn geweest: na vier jaar dienst op de orgelbank wist hij precies 
wat kon worden verbeterd. Het contract preciseert niet wat er 
allemaal scheelde, maar met wat orgelbouwer Noelmans als 
vergoeding wist te bedingen kon het instrument grondig worden 
verbouwd [46]:

daer vooren den selven Nolemans sal profficteren de somme van 
dry hondert pattacons eens, ende sal deselven Nolemans hebben de 
cost ende drank met syne knechten soo lange als zij in het werck sullen 
sijn …

Driehonderd patacons was inderdaad een fors bedrag. Boek-
houdkundig gesproken stemde dat overeen met 720 Brabantse 
guldens. Daarenboven moest de abdij zorgen voor eten en 
drinken van Noelmans en zijn knechten zolang de werken zouden 
duren. Maar dat was nog niet alles want de orgelbouwer stelde 
nog een belangrijke voorwaarde: 

… op conditie dat de abdije sal gehauden wesen te leveren alle 
de materiaelen noodich om te besigen tot deselven orgel; dat deselven 
Nolemans alleenelyck sal schuldich sijn te doen alle het hant werck,

Onmogelijk in te schatten wat de kost van de benodigde 
materialen zou kunnen zijn geweest maar een habbekrats was het 
waarschijnlijk niet; anders had de orgelbouwer deze last niet op 

dependerende ende toebehoorende is nyet gereserveert, soo de selve 
tegenwoordelijck is staende geerigeert ende spelende in onse kercke 
der voorschreven Abdije om ende voor de somme van sesse hondert 
guldens … Met andere woorden: Meerbeke kon het orgel van 
de abdij kopen voor zeshonderd guldens, alles inbegrepen, in de 
toestand waarin het zich bevond. Zeshonderd guldens was een 
stuk minder dan de 300 patacons of 720 guldens die Noelmans 
nodig achtte als vergoeding voor het werk dat de revisie van het 
instrument zou vergen. Meerbeke zou dus een groot orgel verwer-
ven voor een (relatief ) kleine prijs en met gemak van betalen. De 
betaling mocht immers worden voldaan in drie termijnen: een 
eerste schijf van 200 guldens op de dag van de overdracht en het 
transport (vóór Lichtmis 1685), honderd patacons (of 240 gul-
dens) veertien dagen na Pinksteren, en de resterende 160 guldens 
op Kerstmis 1685. Met de woorden van het contract: te betaelen in 
drij paijementen te weten deerste paijement van twee hondert guldens 
ten daeghe dat de overleveringhe ende transporteringhe der selver 
orgele naer Meerbeke gedaen sal worden, dwelck sal moeten geschie-
den tusschen dathe deser ende Lichtmisse toecommende vanden jaere 
1685. Dander paijement van hondert pattacons veertien daegen naer 
Sinxen vanden selven jaere ende de resterende honderttsestigh guldens 
kerstemisse daernaer. Insgelijckx vanden selven jaere 1685 …

Vermoedelijk bleef ook dat contract zonder gevolg. [49] Abt 
Jan De Neve overleed op 4 maart 1685. Zijn opvolger Ferdinand 
De Moor werd reeds op 10 april geïnstalleerd. In zijn dagboek 
zette deze prelaat graag alles in de verf wat hij deed om de abdij te 
verfraaien en haar schuldenlast te verminderen, zoals hij ook ge-
nadeloos foute beslissingen en verkwistingen van zijn voorgangers 
hekelde. Maar zijn dagboek rept met geen woord over de verkoop 
van het orgel of over de aankoop van een nieuw instrument. De 
eenvoudigste verklaring voor dat stilzwijgen is dat er uiteindelijk 
niets gebeurde met het Goltfuss-orgel. Misschien tot blijvende 
ergernis van de organist, fr. Siardus. 

Kanunniken-organisten, hun ambities en problemen
Zeker is dat vanden Driessche tot het jaar 1696 binnen de 
Ninoofse abdij geen andere opdracht kreeg toevertrouwd dan 
die van organist. Toch kreeg hij al in 1689 een collega naast zich: 
Nicolaus Maetens, kloosternaam fr. Albertus. Abt De Moor 
noteerde het volgende bij zijn intrede: Op 29 augustus 1689 heb ik 
Nicolaus Maetens uit Halle toegelaten tot het habijt van onze orde. 
Ik deed dat uit medelijden; zijn vader was kamerknecht van mijn 
voorganger mijnheer Roelofs. Ook omdat ik onder de indruk was van 
de rechtgeaardheid van deze jongeman, die goed beslagen was in de 
klassieke literatuur, en omdat hij ons in het ambt van koster gedurende 
vijf jaar zorgzaam en trouw had gediend in de sacristie. Ik nam hem 
aan onder de volgende uitdrukkelijke voorwaarden, achteraf door 
hem ondertekend, dat hij, zelf een musicus, heel zijn leven de novicen 
het Gregoriaanse gezang zou moeten onderrichten, alsook het orgel 
bespelen wanneer ik het wil; dat hij muziek zal maken enz., alsook de 
beiaard bespelen in de kloostertoren enz. Hij zal ook de bediening van 
koster moeten ondergaan, en (verder) niets ambiëren. [50]

Het lijkt erop dat Maetens werd toegelaten tot de abdijge-
meenschap om zonder morren de taken te vervullen waarvoor 
zijn oudere confrater vanden Driessche kennelijk kon bedanken, 

Het Liber Reverendorum Dominorum over fr. Dionysius Van Den Kerckhoven, organista en 
kleinzoon van de beroemde musicus Abraham. A.A.N., nr. 75 f 12v°. © Rijksarchief Gent

Orgelmaker Noelmans ondertekende rechts onderaan het contract van 10 november 1684: 
francyscus noelmans. A.A.N., nr. 223. © Rijksarchief Gent
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Verder werd gezocht in het Archief 
van de Abdij van Park (Heverlee), afge-
kort A.A.P., meer bepaald in de visitatie-
verslagen (Corpus VII Kastje XXIX lias 1) 
en in de briefwisseling met de abten van 
Ninove (Corpus VII Kastje XVII lias 3).

 
In het archief van de abdij van 

Tongerlo (A.A.T.) berust het compen-
dium van fr. Reiner Vichet, Ninhovia sive 
eiusdem abbatiæ origo et incrementum, 
dat voor zijn verhaal van de XIIIde tot 
de XVIIde eeuw teruggaat op de deels 
verloren Chronotaxis van de Ninoofse 
archivaris Godfried Van Elshout en 
op verloren abtsdagboeken. Afgekort: 
A.A.T., Ninhovia.

Het archief van de abdij van 
Averbode (A.A.A.) tenslotte bewaart het 
zgn. Chronicon Balduini Ninivensis (inv. 
138 E 4). J.-J. DE SMET gaf deze 'officiële' 
kroniek uit in het derde deel van zijn 
Corpus chronicorum Flandriæ (Brussel, 
1840). Het laatste deel van deze kroniek, 
de Recapitulatio omnium abbatum, is door 
verschillende 'handen' bijgehouden tot het 
einde van de XVIIde eeuw. De necrologie 
van abt Jan David werd hierin geschreven 
door fr. Godfried Van Elshout.

Jan-Baptist, roepnaam Joannes. Dat was inderdaad een optimus 
magister als het over orgelkunst ging: hij bespeelde niet alleen het 
orgel als organist van de Koninklijke Kapel maar was als keur-
meester ook organologisch actief en repareerde in de zomer van 
1697 zelfs de blaasbalgen van het orgel in de St.-Walburgakerk te 
Oudenaarde. [60] Zou hij ook in Ninove reparatiewerken hebben 
uitgevoerd? Het kan niet worden uitgesloten. 

Over leven en werk van fr. Dionysius in de abdij is nauwe-
lijks informatie bewaard. Na zijn priesterwijding in 1712 liet zijn 
nieuwe abt, Ferdinand vander Haeghen, hem als organist in 
functie tot 20 oktober 1725. De dag nadien zond de abt hem als 
onderpastoor naar Liedekerke. [61] Dat kwam niet als een donder-
slag bij heldere hemel want tien dagen voordien, op 11 oktober, 
had abt Ferdinand Anthonius Josephus Fiocco ingekleed met 
een sprekende opmerking in de tegenwoordige tijd: Hij bespeelt het 
orgel en leert de anderen koorzang en muziek. [62] Zo werd Fiocco, 
kloosternaam fr. Petrus, de laatste organist op het Goltfuss-orgel 
te Ninove. Zijn naam is echter vooral verbonden met het nieuwe 
orgel dat abt vander Haeghen enkele jaren later voor zijn nieuwe 

abdijkerk liet bouwen door Jean-
Baptiste Forceville. Zoals elders 
beschreven, [63] bleef het contract 
met orgelbouwer Forceville niet 
bewaard; zo weten we niet of 
dit contract ook voorzag in de 
overname van het oude orgel. Dat 
is heel goed mogelijk. In ieder geval 
ontbreekt sindsdien elke verwij-
zing naar of vermelding van dat 
instrument.

De geschiedenis van het 
Goltfuss-orgel 
van de abdij te Ninove
In 1635 startte de Ninoofse abt Jan 
David de werken aan een nieuwe 
kloosterkapel. Dat is vermoedelijk 
ook het jaar waarin hij met 
orgelbouwer Hans Goltfuss een 
contract afsloot voor de bouw van 
een nieuw orgel. Dat contract bleef 
niet bewaard, evenmin als een 
afbeelding of beschrijving van het 
instrument. Maar in de rekeningen 
van 1637 vindt men een belangrijke 
tussentijdse betaling aan Goltfuss 
van 752 Brabantse guldens, 
terwijl de betaling par reste van 
18 guldens in de rekeningen van 
1639 opgetekend staat. Tussen het 
tekenen van het contract en de 
eindafrekening verliepen dus vier 
jaar.

Dat het Goltfuss-orgel van 
Ninove geen klein instrument was, 

Onuitgegeven bronnen
De meeste informatie voor deze 

bijdrage haalde de auteur uit niet 
uitgegeven bronteksten in verschillende 
archiefbestanden. Het belangrijkse depot 
bevindt zich in het Rijksarchief te Gent: 
Archief Abdij Ninove, afgekort A.A.N., 
gevolgd door het archiefstuk in de 
nummering van Eddy Put en Catharina 
Peersman, Inventaris van het archief van 
de Sint-Cornelius- en Sint-Cyprianusabdij 
te Ninove, Brussel, 2008. De meeste 
citaten komen uit de abtsdagboeken (nr. 
71-72) en uit het Liber Reverendorum 
Dominorum abbatiæ Ninivensis (nr. 75). 
Dat Liber is een verzameling biografische 
notities over de Ninoofse abdijheren in 
de XVIIde en XVIIIde eeuw; in 1996 
maakte P. De Leemans hiervan een 
transcriptie met inleiding en commen-
taar (onuitgegeven scriptie Aanvullende 
Studies in de Geschiedenis, Leuven).

 
Vervolgens is er het fonds Ninove 

in het Archief van het Aartsbisdom te 
Mechelen; de bijdrage citeert uit nr. 12.3, 
de zgn. Syllabus Alphabeticus locorum in 
quibus sita sunt bona quæ ecclesia B. Mariæ 
ac SS. Cornelii ac Cypriani iuxta Niniven 
Flandrorum possedit et possidet (…) en 
meer bepaald uit de kroniek van deze 
codex (p. 1–72), geredigeerd door abt Jan 
De Neve. Afgekort: A.A.M., Syllabus 
Alphabeticus. 

26 februari 1708: ik heb Joannes van(den) Kerkhoven uit Brussel 
toegelaten tot de inkleding en hij kreeg de (klooster)naam Dionysius. 
De bedoeling is dat hij het orgel bespeelt ter ondersteuning van het 
koor. Hij is zoon en leerling van de beste leermeester. [55]

Volgens het Liber Reverendorum Dominorum was vanden 
Kerkhoven geboren in het jaar 1688. [56] Zo zou hij 19 jaar oud 
geweest zijn bij zijn intrede (en inkleding) in de abdij. Het 
genealogisch onderzoek van Leo Lindemans over de Brusselse 
familie van den Kerckhove [sic] heeft evenwel uitgewezen dat het 
tiende kind van Jan-Baptist van den Kerckhove [sic] geboren was 
op 21 december 1689 en witheer te Ninove werd. [57] Bij zijn intrede 
was hij dus 18 jaar. En zijn noviciaat duurde geen twee jaar, want 
de professie volgde al op 9 oktober 1709. Daar was kennelijk 
dispensatie voor nodig, maar – zoals de abt noteerde in zijn dag-
boek – de abt-generaal had daartoe op voorhand al toestemming 
verleend. [58] Men kan uit dat opvallende detail het enthousiasme 
aflezen waarmee vanden Kerkhoven zijn toekomst in de Ninoofse 
abdij tegemoet zag. Als zijn roeping daar ook een muzikale 
component had, geeft dit te kennen dat van het Goltfuss-orgel 
nog een wervende kracht 
uitging. Blijkbaar was het 
na de crisis van november 
1684 niet verder verwaar-
loosd. Van abt De Moor 
weten we inderdaad dat 
hij muziekcultuur be-
langrijk vond [59], terwijl 
abt Dionysius Freysers 
zelf organist was geweest 
en wellicht in belangrijke 
mate verantwoordelijk mag 
worden geacht voor het 
contract met orgelbouwer 
Noelmans, dat hij als sub-
prior samen met prior Van 
Bellingen ondertekende. 
Er bleven weliswaar geen 
rekeningen bewaard die 
onderhouds- en herstel-
lingswerken aan het orgel 
bewijzen maar het gaat te 
ver hieruit te besluiten dat 
het instrument geen onder-
houds- en reparatiewerken 
onderging.

Bij zijn intrede in 
de abdij kreeg vanden 
Kerkhove de kloosternaam 
fr. Dionysius, niet toeval-
lig ook de naam van abt 
Freysers zelf. Doopnaam 
van de novice was Nicolaas 
Philips, maar de prelaat zat 
wellicht met de naam van 
diens vader in zijn hoofd: 

Parochiekerk en abdijkapel te Ninove in vogelperspectief vanuit het oosten. De parochie-
kerk vindt men onderaan in het midden; de toren rechts bovenaan is de kloostertoren van 
abt David. De kloosterkapel, waarvoor Goltfuss een orgel bouwde, is als koorhoofd in het 
verlengde van deze toren getekend. De toren links bovenaan met aangebouwd kerkschip, 
dwarsbeuk en koor is een prospect van de geplande nieuwe abdijkerk. Detail uit het stads-
plan van Ninove in Antonius Sanderus, Flandria Illustrata, Keulen, 1641-1644

blijkt uit een contract dat prior en subprior van de abdij op 10 november 1684 
sloten met de Brusselse orgelbouwer François Noelmans noopende het stellen 
ende repareren van de groote orgel. Noelmans bedong in dat contract een aanzien-
lijke vergoeding van 300 patacons (720 Brabantse guldens) voor zijn werk, dat 
spijtig genoeg niet in detail is beschreven en overigens nooit werd uitgevoerd. 
Een verkoop van hetzelfde instrument aan de parochiekerk van Meerbeke bij 
contract van 28 november 1684 schijnt evenmin te zijn doorgegaan maar deze 
mislukte transactie getuigt blijvend van een conflict tussen Ninoofse abdijheren 
en hun abt Jan De Neve, die het orgel al bij het begin van zijn bewind, in 1659, 
had willen verkopen. 

De eerste twee organisten die het orgel van de abdij bespeelden, waren 
leken in loondienst. Daarna trokken de opeenvolgende abten novicen aan die als 
organist fungeerden. Zeker drie onder hen genoten reeds voor hun inkleding 
faam als organist. De laatste onder hen was een kleinzoon van Abraham van 
den Kerckhoven. Zijn opvolger, fr. Petrus Fiocco, was betrokken bij de bouw 
van het Forceville-orgel in de nieuwe abdijkerk vanaf 1728. Waarschijnlijk is het 
Goltfuss-orgel in dezelfde periode overgelaten of verkocht.
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