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Interview met Jet Dubbeldam

In memoriam Marie-Claire Alain
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Introductie
De economische recessie en de algehele terugloop van het
kerkbezoek gaan ook aan onze orgelbouwers niet voorbij.
De afgelopen jaren konden vele tientallen orgels die als
rijksmonument zijn aangemerkt, worden gerestaureerd
met behulp van subsidie uit de zogenoemde ‘achterstandsregeling’ die het rijk in 2006 initieerde. Daaronder
vier kleinere Maarschalkerweerd-orgels, die door Philip
van den Berg in dit nummer voor het voetlicht worden
gehaald.
Sinds de komst van de Brim-regeling (Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten) in 2009 is er
veel minder subsidiegeld te verdelen. Werd toen nog een
bedrag van maximaal € 700.000,- subsidiabele kosten
voor een periode van 6 jaar in het vooruitzicht gesteld,
voor 2012 werd het maximaal voor subsidie in aanmerking komende bedrag over die periode zelfs verlaagd naar
€ 100.000,-. Door teruglopend kerkbezoek en daardoor
verminderde kerkelijke bijdragen, hebben de kerkelijke
gemeenten minder geld voor klein en groot onderhoud
aan hun orgels beschikbaar. Een aantal orgelbouwers
ondervindt dat aan den lijve. De Kamper orgelmakerij
Kaat en Tijhuis maakte moeilijke tijden door en moest
vorig jaar zomer al een aantal werknemers laten vertrekken. Vlak voor het ter perse gaan van dit nummer werd
bekend dat het bedrijf failliet is verklaard, maar dat een
doorstart als BV in het verschiet ligt (zie onze rubriek
Nieuws en berichten uit de orgelwereld).
Verder treft u in het hart van dit nummer niet alleen de
vertrouwde muziekbijlage aan, maar ook een ‘In memoriam Marie-Claire Alain’ alsmede een aantal herinneringen
aan deze markante organiste. We hebben het artikel zo
ingedeeld dat het eventueel als katern uitneembaar is.
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Te koop: een 2 klaviers pedaalharmonium.
Merk: Worcester
8 spels pedaal: 16’ – 8’ – 4’
Ondermanuaal: 16’ – 8’
Bovenmanuaal: 8’ – 8’ – 4’
€ 400,00
Tel. 0543 472 098
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’s-HEEREN goedheid loven”, Andante Cantabilé; Psalm 133 “Ai, ziet hoe
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God wij loven U”, Fantasie in de Weense stijl. ....grd. c 26752 - € 14,95
GIJBErT LEKKErKErKEr, Psalmen en Gezangen deel 2. Psalm 68
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Gebr. van Vulpen bv.
Tennesseedreef 16
3565 CJ Utrecht
Tel. 003130-2313541
Fax. 003130-2315476
E-mail: vulpen@proximedia.nl
(internet) www.vulpen-orgel.nl

Huisorgel Fam. Van Dieren

Restauratie Bätz-orgel Tilburg

* Nieuwbouw * Restauraties * Stem- en onderhoud

www.vulpen-orgel.nl

Sound
craftmanship
Zuidergracht 17 3763 LS Soest The Netherlands
Tel. +31 (0)35 - 601 25 92 Fax +31 (0)35 - 603 11 50
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Opus 350

Het orgel dat generaties bindt
Opa had er één, m’n vader had er één en nu heb ik ‘m zelf. In mijn eigen huiskamer. Ik denk zelfs dat mijn vader hem
op precies dezelfde plek had neergezet. Bij het raam, in de hoek van de woonkamer. Waarom ik dat denk? Omdat
mijn vader de liefde voor het orgel in al zijn facetten aan mij heeft toevertrouwd. Zijn vader deed dat ook. Op exact
dezelfde manier. Nu ik een Opus heb, doe ik het ook. Het gaat vanzelf. Mijn zoontje komt bij me zitten op de orgelbank.
Dan spelen we samen mooie orgelmuziek. Op een Opus.

