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Uit de inhoud
Interview met Koen 
van Andel
In dit nummer geen portret 

van een organist maar van een 

groot orgelliefhebber. Koen van 

Andels naam duikt regelmatig 

op in de Nederlandse orgelwe-

reld, als orgelbouwer, opname-

technicus, concertbezoeker en 

als veelgevraagd registrant. Hij bouwde in 2006 een 

orgel dat nu in de Deventer Broederenkerk staat.  

Dit jaar viert hij zijn 25-jarig jubileum als registrant. 

“In de orgelwereld zit nog  

steeds een bepaalde strakheid” 8

Het Clerinx-orgel in Nederweert 
gerestaureerd
Medio 2020 voltooide Van Ros-

sum Orgelbouw de restauratie 

van het Clerinx-orgel in de Sint-

Lambertuskerk in het Limburgse 

Nederweert. Het is het enige orgel 

dat deze Belgische orgelmaker 

voor een Nederlandse kerk bouw-

de. Wim van der Ros bezocht het 

orgel en kreeg een geweldige indruk van  

dit fraai gerestaureerde instrument

De leerschool van de orgelmakers Smits
De orgelmakers Smits uit Reek 

waren er trots op dat zij zich 

het ambacht van orgelmaker 

zelf eigen hadden gemaakt. 

Maar bij nauwkeurig 

onderzoek van hun werk-

wijze valt er toch iets meer te 

ontwaren over hun leerschool, die 

waarschijnlijk te vinden was bij orgelmaker Nolting in 

Emmerik. Een artikel van Frans Jespers in het  

kader van het Smits-project van de BOF

Waar zijn de  
jonge organisten?
‘Jong geleerd, oud gedaan’ is 

een gezegde dat ook opgaat 

voor orgelspelen. Het is anno 

2021 echter niet meer vanzelfsprekend dat kinderen 

met een orgel in aanraking komen. En als ze er wél 

enthousiast over zijn, verdwijnt het enthousiasme 

vaak weer in de middelbare schooltijd. Deze over-

wegingen brachten Peter Ouwerkerk op het  

idee voor het tienerproject StayTuned.nu

Het orgel in de Oude Kerk te Amsterdam
Lezers signaleerden: De Orgel-

vriend heeft wél aandacht 

besteed aan de monografie 

over het Vater-/Müller-orgel in 

de Oude Kerk te Amsterdam, 

maar nog niet aan de restau-

ratie en het klankresultaat. 

Gerco Schaap legt uit waarom 

en geeft zijn indrukken weer. “Het orgel klinkt  

zoals we hoopten dat het ooit weer zou klinken”
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Actueel

hedendaagse muziek, jazz en andere 

kunstdisciplines.

Het orgel zal geheel moeten worden 

gedemonteerd. Hoe lang men nodig 

zal hebben om de schade aan gebouw 

en orgel te herstellen is nog niet 

bekend. Zie voor meer informatie 

bozar.be/nl/magazine en het artikel 

van Luk Bastiaens in De Orgelvriend 

van januari/februari 2018.

De brand die op maandag 18 januari 

jl. op het dak van het kunstencen-

trum Bozar in Brussel woedde, heeft 

aanzienlijke schade aangericht in de 

Grote Zaal ‘Henry le Bœuf’ en aan het 

Westenfelder-orgel. Het vuur woedde 

in de isolatie tussen het dak en het 

plafond en kon zich via technische 

kokers verspreiden, waardoor het 

moeilijk te blussen was. De oorzaak is 

waarschijnlijk een falend koeltoestel 

op het dak. Het door architect Victor 

Horta in Jugendstil ontworpen ‘Paleis 

voor Schone Kunsten’ uit 1928 is 

dankzij overvloedig bluswerk gespaard 

gebleven maar de waterschade is 

enorm. Het plafond van de Grote 

Zaal, toneel van de jaarlijkse Konin-

gin Elisabethwedstrijd, loopt af naar 

het podium met het orgel. Het meeste 

blus- en regenwater is door het orgel 

naar de kelders gestroomd. De schade 

aan het instrument is enorm, het is 

momenteel onbruikbaar. 

Het oorspronkelijke orgel werd 

gebouwd door de firma Jos Stevens 

uit Duffel in een door Horta ontwor-

pen kas, naar een plan van Paul De 

Maleingreau, componist en orgeldocent 

aan het Koninklijk Conservatorium in 

Brussel. Het werd op 6 november 1930 

in gebruik genomen met een concert 

door De Maleingreau en Joseph Jon-

gen. Bij een brand in 1967 in de kelder 

onder de Grote Zaal raakte het instru-

ment beschadigd. Het orgel was toch al 

niet naar de smaak van de toenmalige 

artistiek verantwoordelijken van het 

Paleis en zij pleitten ervoor een nieuw 

instrument te laten bouwen. Het bin-

nenwerk werd opgeslagen en in de lege 

kas werd voorlopig een bescheiden 

Flentrop-orgel geplaatst, afkomstig uit 

de Doopsgezinde Kerk van Enschede. 

Pas in 1988 wordt een nieuw project 

in gang gezet onder leiding van de 

Belgische organist Bernard Foccroulle. 

In 1993 begint de Luxemburgse orgel-

bouwer Westenfelder met het herstel 

van het opgeslagen orgel. Door aller-

lei oorzaken (onderaannemer failliet, 

waterschade) loopt de restauratie veel 

vertraging op. De voltooiing is in 2017 

door het Franse duo Bernard Hurvy en 

Olivier Robert, met medewerking van 

de Belgische orgelbouw Pieter Van-

haecke. Het resultaat is een instrument 

dat wordt betiteld als een “technologi-

sche parel” die traditie en moderniteit 

combineert. Het heeft 60 registers, 4 

manualen (waarvan het vierde is ver-

bonden met een synthesizer) en pedaal. 

Vanaf dat moment start het muziek-

seizoen van Bozar, zoals het kunsten-

centrum sinds 2002 wordt genoemd, 

elk jaar met Organ Night Fever, een 

festivalavond waarbij het orgel de 

dialoog aangaat met elektronische en 

Orgel kunstencentrum Bozar in Brussel onbruikbaar door brand

Het Stevens-orgel in 1935.
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Het orgel in 2017.

Door bluswater aangetaste windladen.

Lu
c 

Ba
st

ia
en

s
Bo

za
r/

Ya
nn

ic
k 

Sa
s



maart 20218 De Orgelvriend

Interview

Koen van Andel speelt niet, 
maar is graag bij een orgel

Peter Sneep

Kom je vaak naar je orgel kijken?

Ja, best vaak. Ik heb een sleutel van de 

kerk en ik kan hier komen wanneer ik 

wil. Dat doe ik omdat ik van mijn orgel 

houd, maar ook om belangstellenden te 

ontvangen, en goed voor het instrument 

te zorgen; zeker in tijden waarin de kerk 

“Ik ken maar een paar akkoor-

den”, verontschuldigt Koen van 

Andel (36) zich als hij plaatsneemt 

achter het orgel dat hij zelf heeft 

gebouwd. Hij drukt een C-akkoord 

in. De royaal galmende kerk 

vult zich met welluidende klank. 

Ditmaal geen portret van een 

organist maar van een groot orgel-

liefhebber. Koen van Andels naam 

duikt steeds op in de Nederlandse 

orgelwereld, als orgelbouwer, 

opnametechnicus, concertbezoe-

ker en als veelgevraagd registrant. 

Dit jaar viert hij zijn 25-jarig jubi-

leum als registrant. Hij bouwde in 

2006 een orgel dat sinds 2018 als 

koororgel in de Broederenkerk in 

Deventer staat. “Ik voelde me vaak 

een buitenbeentje in de orgel-

wereld, maar ik ervaar door al 

mijn activiteiten steeds meer dat 

ik er middenin sta.” Voordat we 

gaan praten, laat Koen van Andel 

eerst zijn orgel zien en horen. Het 

gesprek vindt vervolgens plaats in 

het bijgebouw van de eeuwenoude 

gotische Broederenkerk.

opengesteld is voor publiek, is zo’n orgel 

op de begane grond kwetsbaar. Een soort 

ouderlijke bezorgdheid dus.

Uit wat voor gezin kom je?

Twee ouders en een jongere zus. Mijn 

vader is Wout van Andel, die tot voor 

Koen van Andel voor het door hemzelf gebouwde orgel.
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Zuiderkerk) en Den Haag (Conser-

vatorium) en in september om te 

concerteren in Maassluis (Groote 

Kerk), Rotterdam (Nieuwe Zuider-

kerk), Dordrecht (Grote Kerk), Delft 

(Nieuwe Kerk), Gouda (Sint Jan) en 

Leiden (Pieterskerk). “Het optreden 

te Rotterdam – Zaterdagavond in de 

Nieuwe Zuiderkerk – kan men zeker 

tot de belangrijkste manifestaties van 

het seizoen rekenen; op een derge-

lijke bijna bovenmenselijke volmaakt-

heid van techniek en muzikaliteit 

was nl. niemand voorbereid”, schrijft 

de gezaghebbende muziekcriticus 

Alex van Amerongen in het Algemeen 

Handelsblad. “Tegen de gewoonte in, 

doch volkomen begrijpelijk, golfde na 

de improvisatie een spontaan applaus 

januari 1948 was 

zij uitgenodigd in 

het voorprogramma 

op te treden. Op 

het Standaart-

cinemaorgel uit 

1929 (2 manualen, 

7 basisregisters) 

speelde ze werken 

van J.S. Bach (de 

door haar leermees-

ter Dupré bewerkte 

Sinfonia uit Cantate 

29), Dupré (Fileuse 

uit de Suite bre-

tonne), Cantabile 

van Franck en een 

improvisatie over 

het lied ‘Merck 

toch hoe sterck’. 

Dat laatste thema 

was haar – naar 

goed gebruik in 

gesloten enveloppe 

– aangereikt door 

de componist-

publicist Marius 

Monnikendam, 

die verslag deed 

van dit concert in 

de Maasbode van 31 januari 1948. 

“Zonder nu een rijpheid aan vinding 

en meesterschap in vorm aan deze 

jonge organiste toe te kennen, kwam 

wel vast te staan dat hier een talent in 

wording is, dat de school van Franck 

– Tournemire – Dupré eer aandoet”, 

schrijft hij. Tevens meldt Monni-

kendam dat Demessieux in besloten 

kring ook nog de Cavaillé-Coll-orgels 

in het Koninklijk Conservatorium 

voor Muziek en in de Waalse Kerk 

bespeelde.

Tournees
In 1949 keert Jeanne Demessieux 

tweemaal terug naar Nederland; in 

juni om concerten te geven in Utrecht 

(Domkerk), Rotterdam (Nieuwe 

Gerco Schaap 
(Kader: Koos van Noppen)

Op 13 februari jongstleden was het 

de honderdste geboortedag van de 

legendarische Franse organiste en 

componiste Jeanne Demessieux. Ook 

ruim vijftig jaar na haar vroege dood 

spreekt deze ‘Grande Dame’ van het 

orgel nog steeds bij velen tot de ver-

beelding. Haar interpretaties van de 

grote orgelwerken van César Franck 

worden geroemd, haar composito-

risch œuvre is meermalen vastgelegd 

en herinneringen aan haar concerten 

in Nederland worden nog steeds 

gedeeld.

Eén van de organisten die bijzonder 

geïnteresseerd was in Jeanne Demes-

sieux was organist Herman van Vliet. 

Hij verdiepte zich in haar leven en 

werken en stimuleerde de heruitgave 

op cd van haar vroegere plaatopna-

men en live-opnamen door Edition 

Festivo. Ook onderhield hij contact 

met nabestaanden en bouwde hij in 

de loop der jaren een indrukwek-

kend archief over Demessieux op. Ter 

gelegenheid van haar veertigste sterf-

jaar schreef Van Vliet in 2008 twee 

waardevolle artikelen over haar onder 

de titel ‘Jeanne Demessieux: een kort 

leven in dienst van de kunst’. Deze 

artikelen zijn als download beschik-

baar op onze website.

Eerste optreden in Nederland
Dat Jeanne Demessieux in Nederland 

nog steeds zo wordt gewaardeerd, zal 

mede te danken zijn aan de concerten 

die zij hier in de jaren vijftig en zestig 

van de vorige eeuw gaf. Haar (waar-

schijnlijk) eerste concert in Neder-

land vond plaats in ... een bioscoop! 

In het kader van een galapremière 

van de Franse film Monsieur Vincent 

in het Passage-theater in Den Haag in 

Organisten

Herinneringen aan Jeanne 
Demessieux (1921-1968)

Jeanne Demessieux in haar Parijse woning. Foto uit de collectie van mevr.  
A. Zwaaf-Hazelzet.
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