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van het Besloten Hof Sint-Jozefsdal 

(van de zusters Franciscanessen), 

gebouwd in 1980 door Aerts en Cas-

trel, bevat mogelijk o.m. de klaviatuur, 

lade en pijpwerk van Pierre Schijven. 

De orgelhistorie gaat terug tot de 18e 

eeuw. Ook hier komen we de namen 

van de familie Verbuecken veelvuldig 

tegen. In de kleine kapel bevindt zich 

een drie-stems orgeltje van Bernard 

Pels uit 1980.

De Sint-Janskerk (Molekens) heeft 

een tweeklaviers mechanisch Pels-

orgel waarvan de bouw begon in 

1971. Het totaalconcept werd vol-

tooid in 1977.

Als addendum wordt het orgel van de 

Sint-Adriaanskerk te Houtvenne ver-

meld, geplaatst door L. Drijvers kort 

na 1860 in een kas uit de 18e eeuw. 

Dit nu helaas onbespeelbare orgel zou 

destijds gekocht zijn van het minder-

broedersklooster te Herentals. Nico-

laas van Hirtum zou het in 1794 heb-

ben gerestaureerd. Onderzoek moet 

nog veel ophelderen over de historie 

van dit instrument.

In bijlagen treffen we historische 

documenten, waaronder de aanbe-

steding van het Verbuecken-orgel uit 

1767, alsmede de nodige notities en 

verwijzing per historisch orgel.

Het boek geeft de lezer een boeiend 

overzicht met een pakkende historie 

van wat Herentals op orgelgebied te 

bieden heeft. Het is fraai geïllustreerd 

met kleurenfoto’s van alle fronten 

registers van Verbuecken.    

De Begijnhofkerk Sint Catha-

rina kent een orgelgeschie-

denis vanaf ca. 1650. 

Ook hier komen wij de 

naam van Verbuecken 

tegen. Theodoor Smet, 

bijgestaan door Henri 

Vermeersch, bouwde een 

eenklaviers orgel in 1834, 

waaraan later o.a. J.J.C. Del-

haye werkte. In 1891/’92 bouwde 

Petrus Stevens-Vermeersch het orgel 

om tot een tweeklaviers instrument 

en deelde de kas in twee gespiegelde 

helften. De huidige restauratieplan-

nen behelzen een terugkeer naar de 

oorspronkelijke situatie met herstel 

van de oude kas, waarbij ontwerpte-

keningen de lezer hiervan een beeld 

geven.

In de Begijnhofkerk bouwde J. Moors 

in 2013 een nieuw eenklaviers koor-

orgel met een Subbas op het pedaal. 

Met als uitgangspunt een volwaardig 

8-voets orgel werden van de tien 

manuaalstemmen er zes gedeeld in 

bas/disc. Van het basisregister Pres-

tant 8’ werden de tien grootste pijpen 

als open grenen pijpen uitgevoerd 

en lager aan weerszijden in de kas 

opgesteld, zodat het orgel oogt als 

viervoets werk. Voor de klankvoering 

werd inspiratie gezocht bij de laatba-

rok van de Maas-Rijnstreek.

Het Oud Gasthuis herbergt een een-

klaviers orgel van Pieter Van Pethe-

gem (1770-1772). Ook hier worden 

we vanaf de 17e eeuw door de orgel-

historie geleid, waarbij vermeld wordt 

dat Nicolaas van Hirtum in 1794 het 

vroegere orgel kwam stemmen. Dit 

Van Pethegem-orgel werd hier in 

1907 aangekocht van het ursulinen-

klooster van Ternat. Het was eerder 

omgebouwd tot een tweeklaviers 

instrument. Jean-Pierre Draps voerde 

van 1987 tot 1990 een reconstructie 

uit van een propositie waarbij het 

resterende Van Pethegem-pijpwerk 

van vijf registers leidde tot een een-

klaviers-opzet. Ghislain Potvlieghe 

restaureerde het pijpwerk.

Het bescheiden orgel in de grote kapel 

Afgelopen zomer verscheen een 60 

pagina’s tellend boekwerkje over het 

orgelpatrimonium in het Belgische 

Herentals. Het werd voor de abon-

nees van het Vlaams tijdschrift voor 

orgelcultuur Orgelkunst als ‘presentje’ 

meegezonden met het septembernum-

mer. De auteurs Jan Cools en Bart 

Wuilmus geven de lezers inzage in 

gegevens en historie van een zestal 

orgels. Daarnaast wordt nog de vraag 

opgeworpen of een orgel in Houtvenne 

ooit afkomstig was uit Herentals. 

Het boekje bevat een cd waarop Bart 

Wuilmus en Luk Bastiaens een drietal 

orgels in Herentals laten klinken.

Aanleiding tot de ‘herwerkte’ uitgave 

van dit in 2010 eerder uitgegeven 

boekje was het 250-jarig bestaan van 

het Verbuecken-orgel in de Sint-Wal-

detrudiskerk. Dit orgel komt dan ook 

als eerste aan bod, waarbij de interes-

sante orgelgeschiedenis in deze kerk 

vanaf ca. 1550 wordt beschreven. De 

namen van o.a. Hans Goltfuss en Jan 

Dekens waren aan eerdere instrumen-

ten verbonden. In deze geschiedenis 

wordt de lezer nader inzicht gegeven 

in het orgelmakers- en schrijnwer-

kersgeslacht Verbuecken. De broers 

Fredericus Jacobus en Ludovicus 

Franciscus Verbuecken voltooiden in 

1770 een nieuw orgel waarbij gebruik 

werd gemaakt van materialen uit het 

eerdere orgel. Nadat o.a. J.J.C. Del-

haye en Henri Vermeersch aan dit 

orgel hadden gewerkt, volgde in 1927 

een restauratie, feitelijk nieuwbouw 

in de hoofdkas waarbij de rugwerk-

kas gespaard bleef. De slechte situatie 

van het orgel leidde tot een restaura-

tie in 1942, die als desastreus werd 

aangemerkt. Al in 1949 drong Flor 

Peeters aan op dringend herstel. De 

grote restauratie werd van 1966 tot 

1968 uitgevoerd door Bernard Pels 

- D’Hondt onder advies van Flor Pee-

ters. Daarbij werd het orgel uitgebreid 

om ook orgelliteratuur uit meer stijl-

periodes te kunnen vertolken. Het nu 

drieklaviers orgel met mechanische 

speel- en elektro-pneumatische regis-

tertractuur, bevat nog een zestal oude 
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en diverse details van enkele instru-

menten. Bij de Sint Gertrudis wordt 

aangegeven dat de uitbreiding in de 

zestiger jaren was om ook orgellitera-

tuur uit meer stijlperiodes te kunnen 

vertolken, maar dat geeft ons geen 

inzicht over de klankkleur van het 

instrument. Dat wordt wel goedge-

maakt wanneer we op de cd dit orgel 

beluisteren in een orgelcantate van 

Bart Wuilmus. Alleen bij het koor-

orgel van Moors treffen wij in dit 

boekwerkje een klankindicatie. Deze 

is nog niet te geven van het orgel 

in de Begijnhofkerk omdat gewacht 

wordt op de restauratie/reconstructie. 

Van het Van Pethegem-orgel in de 

Gasthuiskapel krijgen wij de klankin-

druk op de cd met opnames van het 

spel van Luk Bastiaans. Bij de andere 

orgels moeten wij hiernaar gissen.

Orgels in Herentals is een zeer lezens-

waardig documentair boekje over 

dit orgelpatrimonium. De aanvulling 

met de cd maakt deze uitgave nog 

interessanter. Die bijgevoegde cd 

is een juweeltje. Ik begrijp waarom 

Herentals trots is op haar orgelbezit. 

Wanneer je niet geabonneerd bent op 

Orgelkunst en dit boekje met cd nog 

niet in je bezit hebt, is het van harte 

aan te bevelen het alsnog te bestellen.

Orgels in Herentals (cd)

Bart Wuilmus en Luk Bastiaens
Sint-Waltrudiskerk – Bart Wuilmus: Improvisatie: 

Orgelcantate over ‘Liebster Jesu, wir sind hier’. 

Begijnhofkerk – Bart Wuilmus: G. Böhm: Partita 

‘Ach wie nichtig, ach wie flüchtig’; J.S. Bach: 

Fantasia in a (BWV 904) en Jesu meine Freude 

(BWV 1105); G. Böhm: Praeludium in F; J. 

Pachelbel: Fantasia in g; Improvisatie: Suite: 

Ouverture - Courante - Sarabande - Gigue

Gasthuiskapel – Luk Bastiaens: C. Burney: 

Introduzione in e, Cornet Piece in e en Fugue in 

f; G.F. Haendel: Fugue in G; G. Martini: Alle-

gro uit Sontae 11 in g; C.F. Ruppe: Romance 

Larghetto in A en Rondo Allegretto in B; M. Van 

der Gheyn: Morceau fugué in C; W.A. Mozart: 

Adagio in C (KV 356)

Deze bijgevoegde cd geeft ons een 

goed klankbeeld van drie orgels in 

Herentals. Bart Wuilmus opent met 

een eigen improvisatie op het jubi-

lerende Verbuecken-orgel in de Sint 

Waltrudis. Hij doet dat met de eigen 

orgelcantate over ‘Liebster Jesu, wir 

sind hier’. In de vijf delen horen we 

de koraalmelodie in achtereenvolgens 

sopraan (tweemaal), alt, tenor en bas. 

Bart Wuilmus geeft hiermee weer als 

kwalitatief hoogstaand improvisator 

zijn visitekaartje af. Een orgelcantate 

opgebouwd met een bekende inde-

ling. Het indrukwekkend Praeludium 

wordt gevolgd door een versierd 

koraal waarna een zeer virtuoos trio 

klinkt. Een meer romantisch Andante 

wordt gevolgd door een prachtige en 

indrukwekkende afsluitende Fuga, 

waarbij hij het orgel in alle glorie laat 

stralen.

Daarna klinken twee eenklaviers 

instrumenten, waarbij in de kunst 

van het registreren ook de grootsheid 

in klank van deze beide orgels tot 

zijn recht komt. Het koororgel van 

de Begijnhofkerk wordt met werken 

van Böhm, Bach en Pachelbel en een 

eigen improvisatie door Bart Wuilmus 

in al zijn klankkleuren en mogelijk-

heden gepositioneerd als een heerlijk 

barokinstrument. In zijn afsluitende 

en verrassende improvisatie besef 

je met een zeer volwaardig orgel 

te maken te hebben. Luk Bastiaens 

laat het Van Pethegem-orgel van de 

Gasthuiskapel treffend klinken in 

kleine werken uit zijn ontstaanstijd. 

Verrassend werk van Burney met o.a. 

zijn vlotte Cornet Piece, een virtuoos 

gespeelde Fugue van Händel en een 

muzikaal ‘fluitenwerk’ in het Allegro 

van Martini. Dan volgt Ruppe met 

een gedragen Romance en een vlot 

Rondo Allegretto. In het virtuoze 

en krachtige Morceau van Van der 

Gheijn laat Bastiaens horen dat de 

nieuwe tongwerken prachtig aanslui-

ten in dit klankconcept. Het afslui-

tende Adagio van Mozart laat ons Van 

Pethegem horen als een welluidend 

‘Flötenuhr’. Zo demonstreer je klei-

nere orgels in hun klankkleuren. Fijn 

werk, zeer afgewogen en heel muzi-

kaal gespeeld. 

De opnames in de Begijnhofkerk en 

Gasthuiskapel betreffen delen van 

eerder op cd verschenen orgelwerken 

in resp. 2015 en 1991. Deze beide 

cd’s verschenen destijds na de opleve-

ring, respectievelijk reconstructie van 

deze orgels.  

Een cd om telkens weer te beluiste-

ren. Het is genieten van dit repertoire 

met de speelwijze van beide orga-

nisten. Een kleine aanvulling in het 

boekje over gebruikte registraties zou 

het geheel nog meer completeren.

Alleen al deze cd maakt het aanschaf-

fen van het boekwerkje Orgels in 

Herentals meer dan waard!

Orgels in Herentals

Jan Cools en Bart Wuilmus

Tweede, herziene uitgave, Herentals 2020

orgelherentals.be en Herentalse 

Geschiedkundige Kring.

Te koop bij Toerisme Herentals: € 10,–. 

Te bestellen via info@orgelherentals.be. 

Bij bestelling vanuit Nederland € 18,– 

incl. verzendkosten.

De auteur Jan Cools, bekend historicus, 

is eind oktober 2020, enkele weken na 

het verschijnen van dit boekwerkje, 

helaas overleden. Cools was medestich-

ter van Heraldum, de Geschiedkundige 

Kring van Herentals. Hij stelde eerder 

al veel te boek over de historie van o.a. 

de Sint-Waldetrudiskerk, het Begijnhof 

en de Sint-Catharinakerk.

Wim van der Ros

Het Verbuecken-orgel in de Sint-Waldetrudiskerk in 
Herentals (B).
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