
 

 

Stichting De Rijckere-orgel 1776 
p/a Jan van Hoofkwartier 74 
4333 EB MIDDELBURG 
www.derijckereorgel.nl 
info@derijckereorgel.nl 

 
 

 
NIEUWSBRIEF #02 

 
30 juni 2021 

 
 
Beste belangstellende, 
 
Inmiddels bestaat Stichting De Rijckere-orgel 1776 ruim een jaar. Afgelopen jaar hebben we de eerste 
donateurs welkom geheten en is het eerste orgelregister geadopteerd. In de zomer van 2020 vonden 
onze eerste activiteiten plaats: twee benefietconcerten in de St. Augustinuskerk. In september hebben we 
een excursie georganiseerd naar Beek en in december 2020 onze De Rijckere-wijnen geïntroduceerd. Het 
geplande kerstconcert kon vanwege de lock-down niet doorgaan: het alternatief was een online-concert 
dat via onze You-Tube pagina nog altijd te bekijken is.   
 
Heeft u interesse ons te steunen met dit unieke orgel-project? Bekijk dan onze website 
www.derijckereorgel.nl voor meer informatie. 
 
Veel leesplezier met deze tweede nieuwsbrief  
en graag tot ziens op onze activiteiten deze zomermaanden in Middelburg! 
 
Bram de Wolf, 
secretaris 
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1. Studiereis Vlaanderen 
 
Door: Bram de Wolf 
 
Op dinsdag 27 april, het beloofde een stralende Koningsdag te worden, zijn André, Gerard en de schrijver van 
dit artikel al vroeg vanuit Middelburg vertrokken voor een rondreis door Vlaanderen. Het doel was om 
spreekwoordelijk in de voetsporen van de gebroeders De Rijckere te treden en op die manier kennis en 
inspiratie op te doen om ons project te kunnen vervolgen. Omdat het oorspronkelijk voor Axel gebouwde De 
Rijckere-orgel uit 1776 bij de plaatsing in Beek (Dekker, 1924) door hoogtegebrek moest worden aangepast is 
de onderkas ingekort. Daarmee is het oorspronkelijke aangehangen pedaal niet alleen verwijderd maar helaas 
ook echt verdwenen. Door het bezoeken en bespelen van verwante en vergelijkbare Vlaamse orgels hoopten 
we informatie te kunnen vergaren m.b.t. de constructie, proporties en ornamentiek van de orgelkas en de 
factuur van het aangehangen pedaal en het klavier. Gewapend met de onvermijdelijke mondkapjes én de 
noodzakelijke meetapparatuur gingen we op pad. 
 

 

Kortrijk was niet geheel toevallig ons eerste reisdoel: hier immers woonden en werkten de gebroeders De 

Rijckere. In het schilderachtige Begijnhof bezochten we het aan de orgelmakers Medaert uit Roeselaere 

toegeschreven orgel van de Begijnhofkapel. In het grove maar zeer fraaie snijwerk van de orgelkas is aan de 

frontzijde als bouwjaar het jaartal 1678 terug te vinden. In de jaren 1785-1787 zijn aan dit zeer fraaie en 

compact gebouwde instrument, ingrijpende en aan de gebroeders De Rijckere toegeschreven 

renovatiewerkzaamheden verricht. In de jaren 2000-2003 is dit instrument gerestaureerd door Pels-D’Hondt 

Orgelbouw onder toezicht van Gabriël Loncke.  
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De vergelijkbare dispositie, exact gelijke klavieromvang, de fraaie middentoonstemming en de windvoorziening 

d.m.v spaanbalgen maken dat het klankbeeld en speelervaring heel erg doen denken aan “ons” De Rijckere-

orgel. Bij dit instrument is geen aangehangen pedaal aanwezig. 
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We vervolgden onze reis door het zonovergoten 

landschap, daarbij Westvleteren wat 

weemoedig doch beslist voorbijrijdend, in 

westelijke richting naar het West-Vlaamse 

Stavele. In de kerk van St. Jan Onthoofding 

bevindt zich een instrument van de gebroeders 

Pierre-Charles en Lambert-Corneille van 

Peteghem (Gent) uit 1812-23. Dit orgel is in de 

jaren 1996-97 gerestaureerd door Jan Lapon 

(Diksmuide) onder toezicht van de eerder 

genoemde Gabriël Loncke. De frontindeling van 

het hoofdwerk en de dispositie komen vrijwel 

overeen met het De Rijckere-orgel maar de 

klankbeleving is hier, ook door de afwezigheid 

van de middentoonstemming, van een heel 

andere orde. Het orgel is voorzien van een loos 

rugwerkfront dat alleen een decoratieve functie 

heeft. Het aangehangen pedaal is hier 

uitgevoerd als een blokpedaal met 13 toetsen. 

Bijzonder is dat twee bovenbladen van de 

oorspronkelijke spaanbalgen bewaard zijn 

gebleven en achterin de kerk worden 

tentoongesteld. De binnenkant van deze bladen 

is beplakt met bladzijden uit de “Chronycke  van 

den Lande ende Graefscepe van Vlaanderen” 

van Nicolas Despars, waarschijnlijk in de uitgave 

(1726-1736) van stadsdrukker Andreas Wyts uit 

Brugge. 

In Gijverinkhove bezochten we het orgel van Jean-Joseph vander Haeghen uit 1774 in de St. Petruskerk. 

Aanleiding voor dit bezoek was een mededeling die we vonden dat Fama & Raadgever bij de restauratie van 

het De Rijckere-orgel in 1983 de Rossignol (Nachtegaal) heeft gereconstrueerd naar het voorbeeld van de 

Rossignol uit dit vander Haeghen-orgel. Dit bleek helemaal te kloppen. Helaas verkeert dit orgel in zeer 

deplorabele staat en is het maar zeer beperkt bruikbaar. Dit in de kerkruimte samen met het imposante doxaal 

visueel zeer indrukwekkend overkomende instrument verdient een beter lot! Het front vertoont, afgezien van 

de hoog uitgevoerde kappen, een grote gelijkenis met het Beekse De Rijckere-orgel.  
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Na de afsluitende en zeer amusante fotoshoot t.b.v. een artikel in een lokale krant gingen we op weg naar onze 

volgende bestemming: het door Pieter van Peteghem en diens zoon Lambert-Benoit (Gent) gebouwde orgel uit 

1776 (!) in de Sint Niklaaskerk in Moere. Sinds 1970 staat het orgel opgesteld in het middenkoor van de kerk. In 

2014 is het instrument door Jan Lapon volledig hersteld. De dispositie van dit fraaie instrument komt 

grotendeels overeen met het Beekse orgel. De klavieromvang C-D tot d’’’ komt exact overeen, er is geen 

aangehangen pedaal aanwezig. Hoewel dit instrument een generatiegenoot is van het De Rijckere-orgel ervaar 

je hier al spelend en luisterend een heel andere (lees “latere”) klankwereld. De hier, waarschijnlijk om 

praktisch-muzikale redenen, afwezige middentoonstemming en de wat stugger functionerende 

windvoorziening maken de orgelklank naar mijn idee wat minder gedetailleerd en dus minder boeiend.  Het 

herkenbare 5-delige front komt ook hier terug. Doordat de pijplengtes van de twee tussenvelden zijn 

ingekort(?) en er boven deze velden hoog uitgevoerde ornamenten in uitgeschilderd snijwerk (Louis XV-stijl) 

zijn aangebracht, komt dit front visueel wat minder harmonieus over.  
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Bij het betreden van de Sint Pieterskerk van Oostkamp kwamen we onverwacht een “oude bekende” tegen: 

het Pels-orgel (1927) uit de voormalige Cuyperskerk van Sas van Gent staat hier sinds eind 2017 centraal in de 

kerk op de begane grond opgesteld. Organist Mithra Van Eenhooge was op dit instrument aan het studeren. Hij 

is blij dat hij met dit instrument nu ook de mogelijkheid heeft “jonger” orgelrepertoire ten gehore te brengen in 

de liturgie. Onze oren stonden natuurlijk in een heel andere stand: wij kwamen voor de reconstructie van het 

Jacobus van Eynde-orgel (1717) door onze eigen firma Verschueren uit, toen nog, Heythuysen (1993). Achter 

de indrukwekkende, rijkelijk van snijwerk voorziene oude originele voorzijde van de orgelkas heeft Verschueren 

feitelijk een compleet nieuw orgel gebouwd in de oorspronkelijke “Van Eynde”-geest. Ook hier is de dispositie 

met bijbehorende speelhulpen heel herkenbaar waarbij vermeld moet worden dat er een echo-klavier is 

toegevoegd met alleen een echocornet. Het 

onderklavier heeft de omvang C-D tot c’’’. De 

toetsen van het bovenklavier C-D tot b zitten 

vast, de echocornet klinkt vanaf c’ tot c’’’ Het 

aangehangen pedaal is uitgevoerd als een z.g. 

blokpedaal en heeft de omvang C-D tot d. Dit 

instrument is werkelijk een juweel! Het 

meubelwerk, de factuur van het pijpwerk, de 

klankafwerking, de speelmechaniek en daarbij 

de aangebrachte middentoonstemming met 

zes reine tertsen: alles overtuigt en ademt 

een vakmanschap dat zijn weerga niet kent. 

Een feest om hier oude muziek te spelen! 

Het laatste instrument dat we bezochten was het door Jakob(us) van Eynde (Ieper) gebouwde orgel in de Sint 

Jan de Doperkerk van Stalhille. Dit instrument werd in 1716 vervaardigd, waarschijnlijk voor het Brugse 

Jacobinessenklooster en in 1785 in Stalhille geplaatst. Je zou kunnen zeggen dat dit instrument in grote lijnen 

het historische voorbeeld moet zijn geweest voor de Van Eynde-reconstructie van Verschueren in Oostkamp.  

Dat is bepaald niet onbelangrijk maar met alle indrukken van Oostkamp nog vers in het geheugen werden we 

overvallen door een gevoel van triestigheid. Waarom wordt dit historisch zeer belangrijke instrument niet in 

oude luister hersteld? Aan Ronny van Litsenburgh, Erik Blauwet en Honoré Vandecasteele, onze gastheren van 

deze middag zal het in ieder geval niet liggen. Zij doen er werkelijk alles aan de kerk in een goede staat van 

onderhoud te krijgen en te (be)houden. Ze zijn zich heel bewust van het feit dat “hun” orgel beter verdient. 

Doordat er in Stalhille ook in het verleden altijd al onvoldoende financiële middelen beschikbaar waren om met 

allerlei modegrillen mee te doen, zijn veel essentiële onderdelen van het historische orgel nog aanwezig. Alleen 

moet je wel leren door een aantal storende zaken heen te kijken en te luisteren: de slechte staat van de kas en 

daarbij de met weinig fijnzinnigheid in de kas gezaagde gaten om vanachter het orgel de pastoor beter te 
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kunnen zien (!!), het vervuilde, gecorrodeerde en beschadigde pijpwerk, de huidige stemming, de gebrekkige 

windvoorziening etc. Dit instrument heeft alles in zich om het klinkende pronkjuweel van West-Vlaanderen te 

worden!  

 

Met een fotosessie voor De Krant van West-Vlaanderen sloten we ons bezoek aan Stalhille af. Dit bezoek werd 

gelijk aangegrepen om weer publiciteit te genereren voor dit bijzondere orgel en zo hoort het! Het artikel is te 

vinden op onze website onder de knop “In de media”. 

 

 

We hoopten onze reis af te sluiten met een bescheiden culinair “take away-avontuur” in Brugge. In een 

uitgestorven en door de Coronamaatregelen ontzielde stad liep dat toch wat anders: we eindigden na een 

korte stadswandeling met een eerlijke Vlaamse zak patat en een Hollands blikje bier bij één van de twee 

wereldberoemde frietkotten aan de voet van het Belfort. Met een hoop mooie en vooral leerzame indrukken 

gingen we terug naar Middelburg en hopen in meerdere opzichten op betere tijden. Niet in de laatste plaats 

voor Brugge en de West-Vlaamse orgelcultuur waarmee wij ons met ons project verbonden weten.  

 

Met zeer veel dank aan Hubert Vromant, Joris Matten, Hugo Vlaemynck, Toon Beelaerts, Mithra Van Eenhooge 

en Honoré Vandecasteele die ons zeer gastvrij hebben ontvangen.  
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2. Status fondsenwerving 
 
Inmiddels hebben vijf fondsen een toezegging gedaan voor een bijdrage aan ons project.  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Via de volgende nieuwsbrieven zullen we u blijven informeren over de voortgang van de fondsenwerving. 
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3. De Rijckere-wijn 
 
In december 2020 lanceerden we onze speciale De Rijckere-wijn. Inmiddels hebben we honderden flessen 
verkocht: veel dank voor de belangstelling en uw steun. De wijn blijft uiteraard leverbaar en is ook te koop na 
afloop van onze activiteiten.  
 
De Rijckere-wijnen 
De De Rijckere-wijnen betreffen een Franse witte wijn (Chardonnay-Viognier) en een Franse rode wijn (Merlot). 
Beide wijnen komen uit de Languedoc. Heerlijke wijnen om zelf van te genieten of leuk om weg te geven als 
cadeau of relatiegeschenk. Door deze De Rijckere-wijnen te kopen, helpt u ons het project te realiseren.   
 

 

2019 Cuvée DE RIJCKERE – CHARDONNAY VIOGNIER 
L’AUDE – LANGUEDOC 

 
Perfect huwelijk van sappige fris ronde Chardonnay, met de gedistingeerde Viognier. De kleur is helder 
goudgeel. In de neus delicate aroma’s van tropisch wit fruit, witte bloemen en een toefje hazelnoot. De 
smaak is mondvullend met tonen van abrikoos, perzik, appel en wat karamel. De afdronk is droog en 

aanhoudend fris. Heerlijk als aperitief of bij geitenkaas, witvlees- of visgerechten. 
 

 
 

 

2019 Cuvée DE RIJCKERE – MERLOT 
L’AUDE – LANGUEDOC 

 
Deze Merlot is gemaakt van 20 jaar oude stokken van de zonnige zuidhellingen uit de buurt  

van Carcassonne. In de neus treffen we gul fruit van bessen en bramen, de smaak is rijk met tonen van 
bosfruit en subtiele kruidigheden. De afdronk is lang en aangenaam. Heerlijk bij jong belegen kazen, 

charcuterie en pastagerechten. 
 

 
 
De wijnen zijn te koop per doos van zes flessen en per fles. Een doos met zes flessen kost € 50,-, de prijs per 
fles is € 8,95. Vanaf 12 flessen wordt de wijn gratis thuisbezorgd op Walcheren en de Bevelanden. Uiteraard is 
de wijn ook te koop en af te halen bij onze activiteiten. Op onze website kunt u via het bestelformulier de wijn 
eenvoudig bestellen. 
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4. In de media 
 
Ook in de media is onze stichting niet onopgemerkt gebleven. Op onze website vindt u een link naar alle 
artikelen die in de media verschenen. Recent verschenen twee artikelen. In de krant van Westvlaanderen (KW) 
verscheen een artikel over ons bezoek aan het orgel in Stahlhille. In het Reformatorisch Dagblad verscheen een 
artikel over de herbestemming van de kerk in Beek, waar het de Rijckere-orgel nu nog staat.  
 
   
 
 

5. Educatie 
 
Een van de doelstellingen van Stichting De Rijckere-orgel 1776 heeft betrekking op educatie. In 2021 geven dit 
vorm door het organiseren van twee masterclasses voor zowel amateurs als professionele musici. Voor de 
masterclasses hebben we twee internationaal bekende specialisten benaderd: Francesco Cera en Léon Berben. 
Over de data van de masterclasses en de mogelijkheden tot aanmelding leest u in het volgende onderdeel van 
deze nieuwsbrief 
 
Masterclass I 

Muziek van Girolamo Frescobaldi met Francesco Cera 
Frescobaldi is zonder twijfel de belangrijkste klaviercomponist uit de 
Italiaanse barok. Zijn invloed op componisten als Froberger, L. 
Couperin, Rossi en Kerll is evident. Maar ook boven de Alpen kreeg 
hij navolging, bijvoorbeeld in noord- en midden Duitsland waar 
Buxtehude, Reincken en J.S. Bach elementen van zijn stijl 
adopteerden.  
 
Francesco Cera zal ons inwijden in de geheimen van zijn muziek: de 
gewaagde dissonanten, het complexe contrapunt, de vrije speelstijl 
die zo kenmerkend is in zijn toccatas…   
 
Francesco Cera maakte in 2019 een cd-opname met werken van 
Frescobaldi die wereldwijd bejubeld wordt: ‘This lavishly produced 
and beautifully recorded set is probably the finest yet of Frescobaldi’s 
harpsichord and organ music; Francesco Cera is an expert and 
eloquent guide, alive to every nuance in the music, and extracting 
enormous variety from the scores’  (review in Harpsichord & 
Pianoforte Magazine). 
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Masterclass II 

Muziek van Jan Pieterszoon Sweelinck met Léon Berben 
In het Sweelinckjaar 2021 kunnen we natuurlijk niet 
om deze componist heen. Sweelinck kreeg al snel de 
bijnaam Der Organistenmacher, vanwege een groot 
aantal beroemde leerlingen uit Noord-Duitsland.  
 
Léon Berben, die afgelopen jaren Sweelincks complete 
oeuvre opnam voor het label Aeolus, is onze gids. 
Na een inleiding over de praktische kant van het 
spelen van Sweelincks muziek op orgel,  
krijgen vier leerlingen les van Léon op het historsche 
Duyschot/Müller-orgel. Er is ook ruimte voor vragen 
uit het publiek.  
 
Deze masterclass wordt samen georganiseerd met de 
KVOK, afdeling Zeeland.  
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6. Komende activiteiten 
 
In de zomermaanden zijn er acht benefietconcerten voor Stichting De Rijckere-orgel 1776 in twee 
Middelburgse kerken: de Oostkerk en de St. Augustinuskerk. 

 
Benefietconcerten in de Oostkerk te Middelburg 
 
AGENDA 2021 
  7 juli 2021 – Jos Vogel 
14 juli 2021 – Jan Wisse 
21 juli 2021 – Gerard Boot 
28 juli 2021 – André Poortvliet 
 
Aanvang concerten: 20.00 uur, kerk open: 19.30 uur. 
Kaarten kosten EUR 10,-, tot en met 18 jaar EUR 5,-. 
Kaarten kunnen gereserveerd worden via www.deoostkerk.nl 
 

 
Benefietconcerten in de St. Augustinuskerk te Middelburg 
 
AGENDA 2021 
  5 augustus 2021 – Gerard Boot       
12 augustus 2021 – André Poortvliet 
19 augustus 2021 – Bram de Wolf 
27 (!) augustus 2021 – Francesco Cera 
28 augustus 2021 – Presentatieconcert door deelnemers van de 
masterclass met Frescesco Cera 
 
Aanvang concerten: 20.00 uur, kerk open: 19.30 uur. 
Kaarten kosten EUR 10,-, tot en met 18 jaar EUR 5,-. 
Kaarten kunnen gereserveerd worden via www.derijckereorgel.nl 
 
 

 
Masterclass en presentatieconcert met Francesco Cera (IT) over Girolamo Frescobaldi 
28 augustus 2021, 11.00 - 17.00 uur - Sint Augustinuskerk, Zuidsingel 70, Middelburg 
Masterclass voor gevorderde amateurs en studenten over de orgel- en klavecimbelmuziek van  
Girolamo Frescobaldi door de Italiaanse barokspecialist Francesco Cera. Er wordt lesgegeven op het Duyschot-
orgel en op klavecimbel. Inschrijven -ook als passieve deelnemer- is mogelijk via onze website.  
 
28 augustus 2021, 20.00 uur - Sint Augustinuskerk, Zuidsingel 70, Middelburg 
Presentatieconcert door deelnemers van de masterclass met orgel- en klavecimbelmuziek van  
Girolamo Frescobaldi op het Duyschot-Müller-orgel (1707/1754) en op klavecimbel.  
 
Kosten actieve deelname (één uur les): EUR. 50,- 
Kosten passieve deelname: EUR. 10,- 
Kaarten presentatieconcert: EUR. 10,- 
Combiticket passieve deelname + presentatieconcert: EUR. 20,- 
 
Kaarten kunnen gereserveerd worden via www.derijckereorgel.nl 
 

 
 
 

http://www.deoostkerk.nl/
http://www.derijckereorgel.nl/
http://www.derijckereorgel.nl/
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Sweelinck-weekend 
In 2021 is het 400 jaar geleden dat Jan Pieterszoon 
Sweelinck overleed. Tijdgenoten noemden hem de 
Orpheus van Amsterdam. Wat maakt Sweelinck tot 
Nederlands grootste componist?  
 
Ontdek dat zelf tijdens dit Middelburgse Sweelinck-
weekend met diverse concerten. Daarin kunt u een 
dwarsdoorsnede uit zijn oeuvre horen: vocale muziek 
en werken voor klavecimbel en orgel. Ook kunt u als 
organist of toehoorder deelnemen aan een masterclass 
onder leiding van Léon Berben. Daarbij komt u meer te 
weten over hoe u muziek van Sweelinck overtuigend 
tot klinken kan brengen. Verder plaatsen we Sweelinck 
in zijn tijd door middel van lezingen en een 
stadswandeling door de historische binnenstad van 
Middelburg.  
 
Kortom, ontdek (of: herontdek) Nederlands grootste 
componist aller tijden tijdens een weekend vol 
muzikale en historische schoonheid. 
 
 
 
vrijdagavond 5 november 2021  
20.00 – 21.30 uur, Sint Augustinuskerk, Middelburg  
Openingsconcert  

Thema Sweelinck en zijn tijd… 
Vocaal ensemble o.l.v. Aleida Post 
André Poortvliet, orgel (Duyschot/Müller, 1707/1754)  
Vocale muziek uit onder andere Pseaumes de David en orgelwerken  
 
 
zaterdag 6 november 2021 
11.00 – 12.00 uur, begin- en eindpunt: Engelse kerk / Simpelhuis 
Stadswandeling o.l.v. Marjolijn Bergmann 

Thema Wat zag Sweelinck bij zijn bezoek aan Middelburg in 1603? 

 
12.15 – 13.00 uur, Engelse kerk, Middelburg 
Lunchconcert 

Thema De klavecimbelmuziek van Sweelinck 
André Poortvliet, klavecimbel (virginaal, kopie naar Ioannes Ruckers, Antwerpen, 1600) 
 
13.30 – 17.00 uur, Sint Augustinuskerk, Middelburg 
Masterclass door Léon Berben, orgel (Duyschot/Müller, 1707/1754)  

Thema De orgelmuziek van Sweelinck 

Na een inleiding over de praktische kant van het spelen van Sweelincks muziek op orgel,  
krijgen vier leerlingen les van Léon Berben. Er is ook ruimte voor vragen uit het publiek.  
 
19.30 – 20.30 uur, Sint Augustinuskerk, Middelburg 
Slotconcert door Léon Berben, orgel (Duyschot/Müller, 1707/1754) 

Thema Sweelinck: Der Organistenmacher  
Orgelmuziek van Sweelinck en zijn Duitse leerlingen Scheidemann, Scheidt en Schildt 
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zondag 7 november 2021 
10.00 – 11.00 uur, Doopsgezinde kerk, Middelburg 

Sweelinck-kerkdienst 
Leuny de Kam, voorganger 
Vocaal ensemble o.l.v. Aleida Post 
Bert Geleijnse, orgel 
 
Stichting De Rijckere-orgel 1776 organiseert dit Sweelinck-weekend samen met de KVOK, afdeling Zeeland.  
 
 
 
 
 

Kerstconcert 2021 
26 december 2021,16.00 uur, St. Augustinuskerk, Middelburg 
 
Duyschot/Müller-orgel (1707/1754) 
 

Puer nobis nascitur  
André Poortvliet speelt kerstmuziek van Byrd, Cavazzoni, Frescobaldi,   
Johnson, Redford, Sweelinck, Scheidemann, Weckmann en Bach. 
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