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Introductie
Voor u ligt het extra dikke ‘winternummer’ van de 

Orgelvriend. Zoals in december beloofd treft u in dit 

nummer weer enkele interviews aan. Het eerste is met 

Léon Berben (40), geboren in Heerlen maar al zo’n tien 

jaar werkzaam in Keulen, onder meer als klavecinist 

bij ‘Musica Antiqua Köln’. Sinds de opheffing van dat 

ensemble werkt hij intensief aan zijn solocarrière als 

concertorganist; diverse cd’s van hem werden al in 

ons blad besproken. Lex Gunnink reisde voor een 

vraaggesprek met Berben naar Nijmegen.

Het tweede interview is met Hans de Borst uit Kamerik, 

een man met een engelengeduld. In bijna tien jaar tijd 

bouwde hij een kopie van het Freytag-kabinetorgel 

dat tegenwoordig in het koor van de Martinikerk in 

Doesburg staat. Borst gaf het instrument in bruikleen 

aan het kerkelijk centrum Elim in zijn woonplaats, 

waar het afgelopen zomer in gebruik werd genomen.

Het was Jos van der Kooy die ons enkele maanden 

terug de suggestie deed om in het januari/februari-

nummer aandacht te besteden aan de organist/koor-

dirigent Simon C. Jansen, in het kader van diens 

honderdste geboortedag. In het hart van dit nummer 

vindt u een uitneembare bijlage waarin Rudolf Jansen 

(zoon), Gerrit Bosch (oud-voorzitter Westerkerkkoor) 

en Jos van der Kooy (Jansens opvolger in de Westerkerk) 

herinneringen aan deze markante musicus ophalen.

Bekend én onbekend; dat zou je kunnen zeggen 

over het Maarschalkerweerd-orgel dat sinds 1879 in 

de St.-Nicolaaskerk in Nieuwegein-Jutphaas staat. 

De beroemde gotische kast, daterend uit het eerste 

kwart van de 16e eeuw, wordt genoemd in menig 

orgelhandboek. Maar het klinkend binnenwerk genoot 

tot dusver weinig bekendheid omdat de waardering 

voor Maarschalkerweerd pas iets van de laatste 

decennia is. Het orgel is in 2009 gerestaureerd door 

Elbertse Orgelmakers en wordt in dit nummer in zijn 

context geplaatst door Philip van den Berg.

Met ingang van deze jaargang maakt Bart van Buitenen 

geen deel meer uit van onze redactie. Hij leverde sinds 

1997 substantiële bijdragen aan ons blad, aanvankelijk 

als ‘regioredacteur’, later als redactielid. Daarvoor zijn 

we hem erkentelijk.

Ten slotte wijzen we u op een mededeling bij de 

Wegwijzers: vanwege gestegen bank- en andere kosten 

zien wij ons genoodzaakt de vergoeding voor het 

plaatsen van concertberichten te verhogen van € 2,00 

naar € 2,25. Nog steeds geen hoog bedrag voor het 

onder de aandacht brengen bij zo’n 3.000 abonnees van 

een concert of orgelevenement.

Redactie en medewerkers wensen u veel leesplezier!

Gerco Schaap



Te koop: Pels en van Leeuwenorgel, 2 klavieren met koppel- 
 klavier, 10 registers. Geschikt voor huis of kleine  
 kerk. Huispijporgel Van Vulpen, 2 klavieren en   
 pedaal. 
 Verschuerenorgel met HW (Prestant 8) en RW, 
 vrij pedaal: 13 registers.
 Engels orgel met 8 registers, 2 klavieren.

De specialist uitgeverij-leverancier van bladmuziek voor koren

Download gratis de voorbeeldpagina’s op

www.organmusic.nl
even printen en direct spelen

Margriet van den Berg-Korevaar:

Psalmen voor elke dag

4 koralen en variaties over psalm 10, 38, 81, 111  € 10,25

Rudi Tas:

Passacaglia € 9,60

Nieuw verschenen



Ambachtelijke kwaliteit, 
moderne mogelijkheden
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Johannus verrast u met de:

JOHANNUS 
Keplerlaan 2, 6716 BS  Ede, telefoon: 0318 637403 www.johannus.com

De Johannus Positief is een digitaal orgel dat volledig 

trouw is aan de rijke historie van het pijporgel, maar met de 

mogelijkheden van nu. Die combinatie ziet u terug in elk detail. 

De Positief is een uitgebalanceerd en kwalitatief hoogwaardig 

instrument, dat niet alleen in de woonkamer maar ook in kleinere 

kerken en kapellen perfect op zijn plek is.

De Positief is een orgel met een prachtige brede klankspreiding. Van 

sprankelend hoog tot het diepste laag, zorgt de Positief voor een levensechte 

weergave van elke toon. Dit orgel geeft u zowel in klank als in design het gevoel 

dat u in de kerk achter het pijporgel zit.

Ook een positieve verrassing? Kom naar één van onze dealers voor een demonstratie 

van formaat en... probeer de Positief zelf ook. U bent van harte welkom!


