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Advertenties
Marijanne Dubbink, Hagelstege 18, 7683 CH  DEN HAM; telefoon 06 305 747 68; 
elektronische post: de.orgelvriend@gmail.com. Twitter: @orgelvriend. 

Uitgever en redactie behouden zich het recht voor om advertenties te weigeren 
zonder opgaaf van reden. Advertentiemateriaal dient te zijn aangeleverd uiterlijk op 
de eerste werkdag van de maand voorafgaand aan de maand van verschijning.

colofon

Inzenden kopij naar de eindredactie of  rechtstreeks aan de redactieleden. Inzenden 
recensie-exemplaren van cd’s,  boeken en bladmuziek aan de eindredactie. Inzen-
den concertberichten uitsluitend aan J.J. Raaphorst (zie adres hierboven). 
Schrijvers en samenstellers zijn persoonlijk  verantwoordelijk voor de inhoud van 
hun artikel of rubriek. De redactie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor inge-
zonden artikelen te bekorten of niet op te nemen.

© Het overnemen van artikelen is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie. 

Gerco Schaap (eindredacteur), Zandvoortweg 13, 3741 BA  Baarn 
Tel.: (035) 542 12 28, e-mail: orgelvriend@ziggo.nl

Wim van der Ros, De Naaldenmaker 6, 5506 CD  Veldhoven
Tel.: (040) 253 74 65, e-mail: wvdros@onsbrabantnet.nl

Lex Gunnink, Dolte 1, 8032 LA  Zwolle
Tel. (038) 452 74 75, e-mail: lexgunnink@kpnmail.nl

Dirk Molenaar, Kerkstraat 2, 9967 RK  Eenrum
Tel. : (0595) 49 18 72, e-mail: molengel@hetnet.nl

Hans Raaphorst, Barietgeel 60, 2718 BG  Zoetermeer
Tel.: (079) 361 05 76, e-mail: j.j.raaphorst@casema.nl

Dick Sanderman, Ter Weelstraat 26, 7462 RT  Rijssen
Tel.: (0548) 51 69 55, e-mail: info@dicksanderman.nl

Lourens Stuifbergen, Prof. Lorentzlaan 41, 1181 WJ  Amstelveen
Tel. (020) 64 17 044, e-mail: lourens1@xs4all.nl

De Orgelvriend is een uitgave van Boekencentrum Uitgevers 
en verschijnt tienmaal per jaar, onder verantwoordelijkheid 

van Stichting "De Orgelvriend".

Winkelprijs  6,00 - ISSN 1386-1417

Eindredactie: Postbus 5014, 3740 GA  Baarn
Website: www.orgelvriend.nl

Opmaak: De Groot Crossmedia, Goudriaan / Drukwerk: Koninklijke BDU, Barneveld

Abonnementen / administratie / losse nummers
Boekencentrum Uitgevers
Postbus 29, 2700 AA  ZOETERMEER
Goudstraat 50, 2718 RC  ZOETERMEER
Tel.: (079) 362 86 28 (alleen tussen 08.30 en 12.30 uur)
Fax: (079) 361 54 89
Elektronische post: abonnementen@boekencentrum.nl
Internet: www.boekencentrum.nl, www.orgelvriend.nl
 
Abonnementsprijzen 2013:
Nederland: via acceptgiro  51,00, via automatische incasso  49,50
Jongerenabonnement:   26,00
Buitenland:  83,50 (IBAN: NL45ABNAO430009577 / BIC: ABNANL2A)

Bestelling los nummer (verzending binnen Nederland): 
telefonisch, via elektronische post of via internet (zie hiervoor) onder vermelding 
van het gewenste nummer en uw adres.

* Een abonnement kan elk moment ingaan. Na het eerste jaar wordt het abon-
nement  automatisch omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd met een 
opzegtermijn van een maand. 

* Adreswijzigingen a.u.b. uiterlijk vier weken van tevoren doorgeven, met vermelding 
van het oude en het nieuwe adres.

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

Spelregels

1. Vraag & Aanbod is uitsluitend bestemd voor particulieren
2. Het plaatsingstarief is € 20,– (excl. BTW en bewijsexemplaar)
3.  In deze rubriek kunnen artikelen met een maximale waarde van € 2.500,– worden 

aangeboden. Kerkorgels, harmoniums, elektronische orgels en andere artikelen 
c.q. diensten met een hogere waarde kunnen worden aangeboden via de reguliere 
advertenties. 
De advertentietarieven zijn op te vragen bij Marijanne Dubbink (zie colofon). 
Advertenties met de vermelding “t.e.a.b.”, “p.n.o.t.k.” e.d. worden niet opgenomen.

4. De redactie draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de advertenties.
5.  De uitgever heeft het recht advertenties te weigeren zonder opgaaf van redenen.
Opgaven voor deze rubriek uiterlijk de 1e van de voorafgaande maand schriftelijk bij 
Marijanne Dubbink.

Vraag & aanbod

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 ‘achter-

standsregeling’ 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 rijkssub-

sidiëring 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 aanmer-

king 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 vertrek-

ken. 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 memo-

riam Marie-Claire Alain’ alsmede een aantal herinneringen 

aan deze markante organiste. We hebben het artikel zo 

ingedeeld dat het eventueel als katern uitneembaar is.

Gerco Schaap (eindredacteur)



BLADMUZIEK IN KLAvArsKrIBo:

stichting Klavarskribo
Tel. 0180 - 41 23 39 / Fax 0180 - 41 21 13 

e-mail: info@klavarskribo.nl
website: www.klavarskribo.nl

vers 10 Fantasia en Koraal; Psalm 42 Fantasia Tierce en taille; Psalm 
124 Trio en Koraal; Gebed des Heeren Trio en Koraal .............................. 
............................................................................. grd. C  26912 - € 14,95   
DICK sANDErMAN, Psalmen deel 8. Voorspel en Koraal over de 
Psalmen 8, 18 (144), 28 (109), 38, 48, 58, 78 (90), 88. 128, 138 en 148 ... 
.......................................................................... grd. c/d  26879 - € 11,95
WIM MAGrÉ. Psalmbewerkingen voor orgel deel 2. Psalm 6; Psalm 
56 en Psalm 119 ....................................................grd. c  26915 - € 9,95
MINNE vELDMAN, Koraalbewerkingen deel 12. Liedbewerking: 
Heilig, heilig, heilig; Fantasie: Wat de toekomst brengen moge (orgelko-
raal, toccatine, doedelzak, finale en koraal) .........grd. c/d 26907 – 13,95

ArTHUr W. MArCHANT,  Characteristic Pieces I. Andante pasto-
rale; Cantilène; Communion; Evensong; Interlude; Melodie religieuse; 
Offertoire; Prelude en fugato; Processional march; Siciliano; Verset 
(Man.) .................................................................. grd. c  26758* - € 10,95
ArTHUr W. MArCHANT, Characteristic Pieces II. Russian Church 
Melodie; Processionel; soft Prelude; Andante con Devozione; Andante in 
Bes; Legato Movement; Larghetto; Concluding Voluntary (Man.) ............. 
............................................................................ grd. c  26759* - € 10,95
GIJsBErT LEKKErKErKEr, Psalmen en Gezangen deel 1. 
Koraalbewerkingen Psalm 75 “U alleen U loven wij”, Andante in canon 
en Koraalfuga 4-stemmig met uitkomende stem; Psalm 118 “Laat ieder 
’s-HEEREN goedheid loven”, Andante Cantabilé; Psalm 133 “Ai, ziet hoe 
goed, hoe lief’lijk is ’t dat zonen”, Pastorale Canonisch; Gezang “Grote 
God wij loven U”, Fantasie in de Weense stijl. ....grd. c  26752 - € 14,95
GIJBErT LEKKErKErKEr, Psalmen en Gezangen deel 2. Psalm 68 

                  
ORGELMAKERS

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



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.

Vanaf € 7.995,-
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