
 1 

HET ORGEL IN DE O.-L.-VROUWEKERK VAN VOSSELAAR 
 

Door Hubert Gustin, archivaris parochie Onze-Lieve-Vrouw 

 
 
 

1. Het orgel in Vlaanderen 

 
 
 

“ Niet alleen in de schilderkunst of in de polyfonie 
hebben de bewoners der Lage Landen in de zestiende en 
de zeventiende eeuw de toon aangegeven. Reeds in de 
veertiende eeuw kennen we de namen van Vlamingen  die 
organist waren aan de Franse vorstenhuizen. Zowel de 
Spaanse, de Franse als de Duitse orgelbouw uit de 
zestiende eeuw is niet denkbaar zonder het bevruchtend 
genie van vele Vlamingen en Brabanders.”  
 
Flor Peeters. 

 
 

 

 

Het toenmalige Vlaanderen en het toenmalige Brabant waren uiteraard veel ruimer en groter dan de 
landstreken die we daar nu onder verstaan. Het boeiende pad van de zoektocht naar het orgel in 

Vlaanderen leidt ons meteen naar andere vragen. Stel dat we nog instrumenten zouden kunnen 

terugvinden uit de veertiende eeuw, of beschrijvingen er van voor wat hun bouw betreft, dan nog 
blijft de vraag: “Hoe klonk hun muziek?” en “Welk was de interpretatie van de toondichter?” Er zijn 

maar weinig begrippen die zo actueel blijven en tezelfdertijd zo ver teruggaan in een verleden dat 

nooit voorbijgaat dan het begrip ‘eigentijds’. 
 

Ten slotte blijft bij het orgel ook een merkwaardige samenwerking nodig tussen musici en 

ambachtslieden. De ene kan niet zonder de andere. Uit hun vrij intense samenwerking groeit een 

kostbaar instrument. 
 

 

 
2. Wat is een orgel? 

 

 

Het begon allemaal heel eenvoudig. Het eerste was een portatief. Zoals de naam het zegt was het 
een draagbaar éénmansinstrument. De bespeler bediende zowel de balgen (voor de 

luchtvoorziening) als de toetsen. Het werd gebruikt in processies, bij feestelijkheden en voor 

musiceren in een zeer kleine kring. 
 

Het portatief werd al vlug te klein. Vanaf de zestiende eeuw werd dit instrument als het ware 

uitgebreid en vergroot. Meestal waren er dan al twee mensen nodig, een voor de windvoorziening en 
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een voor de bespeling. In processies en optochten werd het meegereden op een kar of op een wagen. 

Het kon ook in een kerk op wisselende plaatsen worden opgesteld. De benaming van dat instrument 

was toen een positief. 

 
 

 

 
Tekening van een positief, zoals het werd meegereden in processies en feestelijke optochten. 1 

 

 
 

 

 

 
 

Door toevoeging van veel meer onderdelen en musicologische mogelijkheden is men dan gekomen 

tot het orgel zoals wij het vandaag kennen. Spijkervast bevestigd en onroerend door bestemming. 
Het bestaat uit vele organen die allemaal onmisbaar zijn: de kast, de windvoorziening, de 

winddistributie, het regeerwerk en de pijpen. De kast beschermt het instrument maar heeft 

tezelfdertijd een akoestische functie. In kleinere kerken bestaan er nog orgels zoals hier beschreven. 

 
 Maar een kunstenaar wil altijd zijn grenzen verleggen.  

Men is gegroeid naar meervoudig samengestelde orgels, met meer afdelingen die men ‘werken’ 

noemde, sommigen met hun eigen kast. Er kwamen meer ‘werken’ en meer orgelkasten binnen 
hetzelfde instrument.  

 

                                                
1  Alle illustraties werden overgenomen uit: ‘De Orgelkunst in de Nederlanden’ door Flor Peeters en 

 Maarten Albert Vente. Mercatorfonds  Antwerpend 1971. 
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Men spreekt van rugwerk, borstwerk of halswerk en het bovenwerk. Eerst horizontaal uitgebouwd, 

en later verticaal. Het orgel werd breder en of hoger. De verschillende werken werden boven op 

elkaar geplaatst. Een dwarsdoorsnede van een orgel ziet er uit als volgt.  

 

 
 

 
Naast de orgelkast blijft de windvoorziening. Het principe is dat er wind geblazen wordt door een 

pijp die naargelang haar bouw een bepaalde toon produceert. Oorspronkelijk gebruikte men 

daarvoor blaasbalgen, soms enkelvoudig maar soms ook een balg met vele vouwen. De kunst 
bestond er in een gelijkmatige druk te leveren. De windstroom die aldus werd opgewekt moest 

worden gekanaliseerd en verdeeld naar de pijp of de groep van pijpen die men wenste te bespelen.  

 
Daarvoor gebruikte men de windlade in combinatie met het klavier. Een enkelvoudig orgel heeft één 

windlade, het meervoudig instrument heeft voor ieder werk een windlade, en voor het pedaalwerk 

meestal zelfs twee. Iedere windlade wordt gevoed, ofwel door een eigen blaasbalg ofwel door een 

vertakking van het hoofdkanaal waar de opgewekte windstroom wordt doorgejaagd.  
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Het windladetype dat men in de oude orgelbouw construeerde is dat van de tooncancellade, dit wil 

zeggen dat iedere windlade verdeeld is in evenveel cancellen (of dwarskanalen) als er toetsen zijn 

op het corresponderende klavier. 

Onder de eigenlijke windlade bevindt zich de ventielkast, de brede uitmonding van het windkanaal. 
Tegen de bovenkant van de ventielkast zijn verschillende ventielen aangebracht. Bij geopend ventiel 

stroomt de lucht naar de pijpen die tezelfdertijd zullen spreken als één bepaalde toets op het klavier 

wordt ingedrukt. Eenvoudig uitgedrukt.  
 

Omstreeks 1450 bouwde Adriaen Pieterszoon uit Delft een blokwerk met 750 pijpen. De kathedraal 

van Amiens (Frans Vlaanderen), gebouwd omstreeks 1420 bezat een blokwerk met ongeveer 2000 
pijpen. Een blokwerk heeft als kenmerk dat de pijpen boven dezelfde cancel tezelfdertijd spreken of 

zwijgen, afhankelijk van de stand van het ventiel. Open of toe. Met één toets. Digitaliteit avant la 

lettre. De majestuositeit van dit orgel is gemakkelijker te begrijpen als men weet dat de ruimte van 

de kathedraal van Amiens groot genoeg is om er de Notre - Dame van Parijs tweemaal in onder te 
brengen. 

 

Maar keren we terug naar de zitplaats en het standpunt van de organist. Hij had en heeft geen andere 
mogelijkheden dan het klavierwerk en het registerwerk. Het klavierwerk bepaalt welke ventielen er 

worden geopend. Als er meer ‘werken’ zijn, dan zijn er ook meer klavieren. Het registerwerk 

bepaalt de kleur en de temperatuur van de klank. 
 

Binnen het kader van deze toelichting is het niet mogelijk dieper in te gaan op het technische 

binnenwerk van een orgel. In de loop van de tijd is het aantal toetsen op een klavier ook veranderd, 

evenals hun vorm, hun grootte en de diepte van hun slag. De orgelpijpen, het zingende gedeelte van 
het instrument genoten altijd de zeer bijzondere aandacht van de orgelbouwers. De kwaliteit van het 

instrument hing daarvan af.  

 
De lengte van de pijp bepaalt eigenlijk ook de toonhoogte. Hoe korter de pijp, hoe hoger de toon. 

Bijgevolg, als een bepaald restaurateur de toonhoogte wou verhogen, moest men de pijp(en) 

inkorten. Als die toonhoogte terug wat lager mocht, meestal zoals ze oorspronkelijk was, dan moest 

men die pijp(en) terug verlengen. 
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.  

 

Detail uit een schilderij van 
Hans Memling. ( ca 1433-1494) 

‘Christus omgeven door zin- 

gende en musicerende engelen.’ 
K.M.S.K. Antwerpen  

De engel bespeelt hier een portatief. Het klavier en de 

blaasbalg zijn duidelijk zichtbaar. 

Er zijn twee rijen pijpen, chromatisch gerangschikt. 
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Aanbidding van het Lam 

Gods’ door Jan Van Eyck. (ca 
1390-1441 ) De musicerende 

engel bespeelt een positief. 

Gelet op de tapijten, de 
sieraden en de gewaden is dit 

een rijk milieu.  

 

Linksonder kan men de blaas-
balgen nog net zien. 

 

Let op de toetsen die met de 
vingers bespeeld worden. Men 

ziet ook een tweede reeks 

pijpen, achter de eerste.  
 

De rijkversierde plank boven 

het klavier verbergt de 

ventielen. 
 

 

  

D 
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3. Vlaamse orgelkunst. 

 

 

De voornaamste bloeiperiode van het orgel situeert zich van de zestiende tot de achttiende eeuw. Er 
zijn beschrijvingen van orgels uit de jaren 1400. Uit de vijftiende en de zestiende eeuw zijn er zo goed 

als geen orgels bewaard gebleven.  

 
Voor informatie over die orgels zijn we aangewezen op de schilderkunst van de Vlaamse primitieven 

die met een zeer grote precisie die instrumenten hebben afgebeeld op hun schilderijen. Opvallend is 

wel dat de orgelbouwers uit de vijftiende eeuw meestal families waren. Dit houdt verband met het 
gildenleven waarbij de traditie en het vakmanschap zeer dikwijls van vader op zoon werd 

overgeleverd. Tot ongeveer 1460 had het zuiden de overhand. Orgelbouwers uit Brabant, Limburg en 

Vlaanderen werkten veel in het noorden, maar andersom eigenlijk niet.  

 
Het is in de vijftiende eeuw dat de gewoonte ontstond de muzikale opleiding voor parochie en 

kapittelkerken toe te vertrouwen aan beroepsmusici. Zowel het gregoriaans als de polyfonie danken 

hun bloei aan de buitengewone kwaliteit van het muziekonderwijs, en de hoge vlucht van de muziek in 
de lage landen in de vijftiende en zestiende eeuw is mede daaraan te danken. Terecht spreekt men hier 

van een buitengewone muzikale rijkdom die wij ons op de dag van vandaag nog moeilijk kunnen 

voorstellen maar volgens historici overgebracht werd op het orgel.  
 

Een kerk kon meerdere orgels hebben, vaste en verplaatsbare, toebehorend aan de parochie, de 

gemeente of de gilden die dikwijls in hun eigen kapel ook hun eigen orgeltje hadden. Nochtans was 

dat niet het enige instrument dat er in kerken werd gebruikt. Stadsspeellieden luisterden met 
snaarinstrumenten en blaasinstrumenten kerkelijke feesten van broederschappen en gilden regelmatig 

op. Om aan de veelkleurigheid van de vocale en instrumentale muziek te beantwoorden werd het orgel 

gaandeweg uitgerust met een hele waaier van registers. De uitbreiding van de registers had dan weer 
zijn invloed op de andere delen van het orgel zoals de windlade, de springlade enzovoort. Ook de 

opbouw van het bovenwerk dankt zijn oorsprong aan het verlangen om ook blaasinstrumenten en 

trompetten door het orgel te laten vertolken.  

 
Het is ook niet zo dat het orgel van meet af aan werd aangenomen als het instrument bij uitstek om 

kerkelijke diensten op te luisteren. Het heeft die plaats slechts langzaam veroverd. Stadsspeellieden en 

straatmuzikanten, hoe eerbiedwaardig ook, speelden zelfs in de kerk niet altijd muziek die men als 
religieus zou bestempelen. Ook de organisten deden dat niet. Vandaar dat de eerste liturgische 

voorschriften in verband met het orgel vooral verbodsbepalingen bevatten met als doel de kerkmuziek 

te zuiveren van dartele of profane muziek. Dit geldt zowel voor de vocale als voor de instrumentale 
muziek.  

 

Paus Gregorius de Grote (590-604) bracht eenheid in de gezongen teksten. Dat is een van zijn grote 

verdiensten. Muziek heeft hij echter nooit geschreven. Die bestond al minstens zeshonderd jaar vóór 
dat hij paus werd. De religieuze muziek die wij nu gregoriaans noemen komt oorspronkelijk uit de 

synagogen. Het is een van de vele gebruiken en riten die wij vanuit het jodendom hebben 

overgenomen en gekoesterd. Het is ook de vocale moeder van de polyfonie. 
 

Het Concilie van Trente (1545-1563) had als doel de Kerk van misbruiken te zuiveren en anderzijds de 

geloofswaarheden te bevestigen. Het was een reactie tegen de Reformatie. Er komen allerlei 
richtlijnen voor de geloofsverkondiging en de eredienst.  

 

Ook voor het kerkgebouw kwamen er belangrijke maatregelen. Het hoofdaltaar moest drager worden 

van het tabernakel. Het heilige der Heiligen. De sacramentstoren geraakte in onbruik. Al wat het zicht 
belemmerde op het hoofdaltaar moest verwijderd worden. Daardoor verhuisden het orgel en het 

doksaal naar de westgevel van de kerk. In kruis- en zijbeuken kwamen er biechtstoelen, en 

communiebanken dienden als koorafsluiting.  
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De barokkunst en de beeldhouwkunst onder invloed van Rubens moesten duidelijk maken dat de 

katholieke Kerk zegevierend uit de strijd met de protestanten was gekomen. Het concilie stimuleerde 

ook de religieuze muziek, en de hoge vlucht van de orgelbouw.  

 
Het heilig Misoffer werd voortaan volgens de aangepaste gregoriaanse ritus van Pius V (1566-1572) 

opgedragen. En dat zal zo blijven tot aan het Tweede Vaticaans Concilie. Het is pas onder Clemens 

VIII ( 1592-1605) dat het ‘Ceremoniale Episcoporum’ het licht zag. Er kwamen meer positieve 
bepalingen. Bij de intrede van de bisschop in zijn kerk moest het orgel een grootsklinkend voorspel 

spelen. Op zon- en feestdagen werd aanbevolen welke muziek men mocht spelen.  

 
Het blijft verboden profane muziek te spelen op het orgel, en het blijft verboden religieuze teksten te 

zingen op de melodie van wereldlijke liederen en gezangen. Ook al was die melodie heel mooi. De 

oorspronkelijke tekst van ‘ O Haupt voll Blut und Wunden’ luidde: ‘Mein Lieb hat mich verlassen.’  

Zolang de profane tekst verder leefde in de gedachten van de gelovigen moest men het in de passietijd 
stellen zonder ‘ O hoofd vol bloed en wonden.’ 

 

Als wij over een orgel spreken, denken we meteen aan een kerkelijk instrument. Maar dat is eigentijds 
denken. De weg die het orgel heeft afgelegd om kerkelijk instrument te worden was eeuwenlang een 

hobbelig pad. Erasmus heeft ooit gezegd dat de orgelpijpen door niemand anders bespeeld werden dan 

door de duivel. De reformatie en de beeldenstorm die vele orgels vernielden wijzen in de richting van 
dezelfde mentaliteit, ofschoon de beeldenstorm vooral gericht was tegen de uiterlijke vormen van 

heiligenverering zoals beelden, retabels en glasramen.  

 

Een rector van de middelbare school in Leiden verklaarde dat het orgelspel “moet gerekend worden 
onder de tweehonderd ketterijen, blasfemieën etcetera, welcke uit de misse gecomen zijn.” In zijn 

betoog tegen de dichter Constant Huygens schreef Jan Jansz Calckmans dat de orgelmuziek een 

bedrieglijk geluid was, door den duivel gedreven, en dat de gelovigen niet gesticht zouden worden 
door “droomen van de wind, door pijpen uitgeblazen.” Bovendien vond hij het orgel “paepsch en 

afgodisch.” Lange tijd was in de protestantse diensten het orgel een verboden instrument. Het mocht 

wel vóór en na de diensten bespeeld worden, zelfs door een katholieke organist.  

 
De houding van de stedelijke overheid was anders. Meestal hadden ze zelf in de kerk een groot orgel 

dat diende voor de hele gemeenschap, en zij hadden ook hun eigen organisten. De organist moest vóór 

en na de diensten spelen, en zoals het vroeger gebruikelijk was moest hij ook op de weekdagen in de 
namiddag of in de avond spelen. Dat was de bevestiging van een bestaande gewoonte, en ook de beste 

manier om het orgel te onderhouden. In de zuidelijke provincies bestond de dubbele functie van het 

orgel niet meer. Het orgel bleef gewoon in dienst van de liturgie. 
 

 

4. Orgelbouwers. 

 
Op het einde van de zeventiende eeuw kende de orgelbouw in Brabant een dieptepunt. Wellicht 

tengevolge van de sociale en economische toestand, maar ook door het nazinderen van de reformatie. 

Precies op dat moment rond het jaar 1700 verschenen twee figuren die wellicht de bouw van het orgel 
in Vosselaar hebben beïnvloed. Met hen eindigt de vroege barok in de orgelbouw. Samen hebben zij 

een diepgaande kentering teweeggebracht in de Zuid-Nederlandse orgelbouw. Ze waren met elkaar 

bevriend en respecteerden elkaars meesterschap. Dit kwam tot uiting toen Christiaan Penceler in 1714 
het orgel in de St Goedelekerk te Brussel dat door Forceville begonnen was, voltooide. 

 

Jean Baptiste Forceville zou van Rijsel of van Abbeville afkomstig zijn. Hij was in ieder geval een 

Fransman. Waarschijnlijk geboren rond 1660. Hij vestigde zich in 1680 in Antwerpen en verhuisde 
nadien naar Brussel waar hij in 1739 overleed. Hij introduceerde in de zuidelijke Nederlanden de 

breedtebouw van het orgel, en onderging de invloed zowel van de Duitse als van de Franse 

orgelbouwkunst die toen op haar hoogtepunt gekomen was. Hij werkte in Vlaanderen en in Frans- 
Vlaanderen. Op zijn naam staan: 1680: Boekhoute Heilig Kruis; 1683: Loenhout Sint-Pieter en Paulus; 
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1690: Hemiksem abdij; 1692: Haasdonk Sint-Jacob de meerdere; 1694: Ekeren Sint-Lambertus; 1696: 

Kruibeke; 1696: Bevel Onze-Lieve-Vrouw; 1703: Aalst Sint-Maarten; 1705: Gent H.-Kerstkerk; 

1706-1714: Brussel Sint-Goedele; 1713: Mechelen Sint-Pieter; 1719: Lier Begijnhof; 1720: 

Antwerpen O.-L.-Vrouw; 1720-1722: Antwerpen Carolus Borromeus; 1725-1730: Deurne Sint-
Fredegandus; 1726: Antwerpen Sint-Jacobs; 1727: Antwerpen O.- L.-Vrouw; 1728: Ninove abdij; 

1732: Antwerpen Sint-Paulus (predikheren); 1733: Zaffelare Sint-Pieter; 1738: Brussel Onze-Lieve-

Vrouw van Bijstand.  
 

Zijn belangrijkste leerling en zijn opvolger was Pieter Van Peteghem, zelf stamvader van een roemrijk 

geslacht van Vlaamse orgelbouwers. Maken deel uit van zijn palmares: 1739 Baasrode Sint-Ursmarus; 
1758: Aalst Sint-Maarten; 1763: Denderhoutem Sint-Amandus; 1768: Affligem abdij; 1771: Kortrijk 

O.-L.-Vrouw; 1772: Gent Sint-Jacob; 1775: Valenciennes Saint-Nicolas; 1776: Gijzegem Sint-

Martinus; 1777: Vicogne abdij; 1777: Mechelen Sint-Jan; 1777: Tienen Alexianen; 1777: Amsterdam 

Schuilkerk ‘Het stadhuis van Hoorn;’ 1784: Leuven pauscollege. Men mag rustig zeggen dat zijn 
nakomelingen gedurende meer dan 150 jaar het Vlaamse orgelbeeld mee hebben bepaald.  

 

Christiaan Penceler is vermoedelijk geboren in Duitsland rond 1678. Gehuwd te Meerhout en daar 
overleden in 1739. Samen met zijn tegenstrever, collega en vriend J. B. Forceville is hij de 

belangrijkste vernieuwer van de orgelbarok in Vlaanderen. Zijn voornaamste arbeidsterrein lag 

ontegensprekelijk in de Kempen. Daarom wordt hij ook wel de vader van de Kempense orgelbarok 
genoemd. Tot 1728 had hij zijn verblijfplaats in Geel. Nadien verhuisde hij naar Mechelen om er te 

werken aan het orgel van de St-Romboutskathedraal. Zijn voornaamste werken zijn: 1715: Geel St-. 

Dymphna;1717: Geel St Amands; 1717: Halle basiliek; 1723: Balen Sint Andries; 1732: Diest 

begijnhof; 1728: Mechelen St-Rombouts. Over deze werkzaamheden was de stadsorganist Colfs zo 
opgetogen dat hij zijn getuigenis schriftelijk vastlegde. Penceler bracht een nieuw register aan: 

“genaemt den Beyaert, welck spel soo gelijckformig is aen synen naam dat ider een daer van kan 

oordeelen van het geluijt, ende ik onderschreven die vele schoone orgels soo binnen als buitenlandse 
gesien, ghehoort ende somwijlen ghevisiteerd hebbe, nooijt sodanigh spel soo natuurlijk aen sijn 

principael corresponderende bevonden hebben” Hij sprak over het carillon register dat Penceler onder 

meer aan het Mechels orgel had toegevoegd.  

 
Penceler werd ziek en keerde terug naar Meerhout waar hij stierf in 1736. Bij zijn vertrek uit Geel in 

1728 werd zijn werkplaats daar overgenomen door de Kempense orgelmaker Jacobus Verbuecken, 

zijn voornaamste leerling en opvolger. Zowel Christiaan Penceler als Verbuecken hebben gewerkt in 
vele parochies waar de Norbertijnen het patronaatsrecht hadden.  

 

Jacobus Verbuecken behoorde tot een Herentalse familie van schrijnwerkers en beeldhouwers die uit 
de kerkelijke kunst in de Kempen niet meer weg te denken zijn. De jonge Jacobus trok naar Geel, waar 

zijn leermeester Penceler woonde en werkte. De schrijnwerkers bleven in Herentals. Het waren zijn 

naamgenoten: Jacob Verbuecken Peetersz. En Jacob Verbuecken Emmanuelsz. Wat Pieter Van 

Peteghem betekende voor Vlaanderen heeft Jacobus Verbuecken betekend voor de Kempen. Beiden 
zijn leerlingen van de twee grote vernieuwers in de zuidelijke Nederlanden.  

 

De Geelse familie heeft vermoedelijk gewoond op de grote markt in het huis De Roskam genaamd. 
Sinds 1722 was Jacobus Verbuecken belast met het onderhoud van het orgel en de clavecimbels van 

het klooster der zusters Norbertinessen, genaamd Het Besloten Hof te Herentals. Kanunnik Milo 

Verhaeghen was daar proost. Op 11 augustus 1731 kreeg hij de opdracht dit orgel volledig te 
vernieuwen. Het gildenleven bepaalde dat de orgelbouwer wel het orgel mocht bouwen, maar de kast, 

de ornamenten en het snijwerk moest uitgevoerd worden door schrijnwerkers en beeldhouwers. Voor 

wat Verbuecken betreft bleef dit meestal in de familie. Deze regelgeving bleef van kracht tot aan de 

Franse revolutie toen het gildenwezen werd afgeschaft.  
 

We ontmoeten zijn naam voor het eerst in verband met het orgel van Vilvoorde. In het jaar 1722 heeft 

hij samen met Penceler gewerkt aan dat orgel. Zijn naam duikt opnieuw op in 1729 in verband met het 
orgel in Pulle. Penceler was toen al verhuisd naar Mechelen, maar men heeft zeer lang getwijfeld. Er 
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zijn vele ernstige studies ondernomen. De twijfel bleef overeind, maar verdween bij de jongste 

restauratie. ( 1988 - 1990 ). Zoals in Vosselaar werd ook hier een restauratiedossier opgemaakt door 

Jozef Braekmans in samenwerking met Ghislain Potvlieghe. De restauratie werd uitgevoerd door Jean-

Pierre Draps uit Erps-Kwerps. Men wou de voet van de A-pijp van de Bourdon 8 voet ( de grootste 
metalen pijp) herstellen en men vond aan de onderkant van de kern de inscriptie van het bouwjaar 

“1729” en de initialen: “ J.V.B” Jacobus Verbuecken. Zo is dit instrument in Pulle niet enkel een van 

zijn vroegste werken maar ook het gaafst bewaarde instrument dat zó ongeschonden de Pencelerstijl 
doorgeeft. Het werd na de restauratie ingehuldigd op 16 juni 1990. 

 

In 1732 kreeg Jacobus Verbuecken de opdracht om in Beerse Sint-Lambertus een nieuw orgel te 
bouwen dat hij in 1734 voltooide. Vijf jaar later voltooide hij het orgel in Vosselaar O.-L.-Vrouw. Op 

26 oktober 1741 kreeg Verbuecken de opdracht het orgel van de Sint-Pieterskerk in Turnhout te 

restaureren. In 1743: Antwerpen Sint Willebrordus. In 1752 bouwde hij een groot en een klein orgel 

voor de begijnhofkerk van Aarschot. Bij de afbraak van die begijnhofkerk in 1853 werd het orgel 
gekocht door de kerkfabriek van Engsbergen, waar het sindsdien de Sint-Martinuskerk siert. Het 

behoort ook tot de bestbewaarde orgels in Vlaanderen. In 1753: Arendonk. In 1757 Tessenderlo. Hij 

overleed te Mechelen in 1764.  
 

Zijn zonen Fredericus Jacobus en Ludovicus Franciscus hebben zijn werk voortgezet. 1756: Tongerlo 

abdij. 1767: Herentals Sint-Waltrudis. In het jaar 1768 hebben ze te Mechelen de toelating gevraagd 
om zich daar te mogen vestigen als orgelbouwers. Ze beloven aan gunstige voorwaarden te zullen 

werken aan het orgel van Sint-Rombouts, en erkennen nederig dat ze zelf nog maar twee grote orgels 

hebben gebouwd, en twee in uitvoering. Maar zij verklaren dat ze van jongs af aan de orgelbouwkunst 

geleerd hebben bij hun vader Jacobus Verbuecken, orgelbouwer te Geel. En zij vinden het niet nodig: 

“den lof daer van op te haelen vermits den selve reelijck exteert bij middel hij toch in den 

Kempen als op andere plaatsen binnen sijn leven heeft gemaeckt  ses en vijftigh orgels.”  

De toelating werd hen verleend op 12 december 1768. 

 

Een Verbueckenorgel in de Sint-Lambertuskerk van Beerse. 
 

Vroeger dacht men dat Beerse zijn eerste orgel kreeg in 1713. Maar dit blijkt onjuist. 

Het eerste werd besteld in 1732 en de werken werden toevertrouwd aan Jacobus Verbuecken, 

orgelbouwer uit Geel, voor de som van 1100 gulden, alles inbegrepen. Het werd uiteindelijk geleverd 
in 1734. Na de plaatsing werd het orgel gecontroleerd en bespeeld door E. H. Seldenslagh, organist 

van Sint-Michiels, en door pater De Boeck, organist van de Minderbroeders in Antwerpen. Het werd 

voor een perfect orgel goedgekeurd. 
 

 

Het Verbueckenorgel in Vosselaar. 
 

Het hele verhaal begint met de zorgen van Pastoor Van Essen, (1720-1742). Geboren te Antwerpen op 

4 oktober 1671, ingetreden in de abdij van Sint-Michiels en er geprofest op 8 12 1695. Hij was pastoor 

van de twee parochies, die van Beerse en die van Vosselaar. Maar er waren ernstige moeilijkheden. 
Het ambt van schoolmeester, koster en orgelist werd in die tijd vervuld door één en dezelfde persoon. 

Het probleem in Beerse was dat Joris Thijs de schoolmeester van Beerse, geen orgel kon spelen. Men 

had Jan Baptist van de Weyer uit Herentals gekozen en aangesteld als organist, met als wedde een 
bedrag van 30 gulden per jaar. Maar de gemeente was niet bereid de verhoogde loonlasten te betalen. 

 

De zorg van pastoor Gaspar Van Essen heeft zich, -zoals blijkt uit de vergaderingen van 8 november 
1737 en 21 maart 1738,- duidelijk toegespitst op het benoemen van één persoon die tezelfdertijd 

orgelist, koster en schoolmeester kon en wilde zijn.  

 

De gemeente Beerse betaalde niet genoeg aan de orgelist die dienst deed in beide kerken. En de 

regelmatige afwezigheid van laatstgenoemde begon zwaar te wegen op de gemoederen. 



 11 

Het probleem werd besproken door de schepenen en vele gemeentenaren van Vosselaar, in 

vergadering, ten huize van Adriaan Druyts, op 8 november 1737. Zij besloten rechtstreeks naar de 

Bisschop te schrijven. En zo geschiedde. Zij zeggen in hun brief dat er tussen de gemeente Beerse en 

de organist moeilijkheden waren, in verband met de betalingen. 
Ten tweede brengen zij naar voor dat ze overwegen, "indien den heere Pastoir ende die kerckmeesters 

die schoone orgel van de kercke van Beerse willen overnemen ende transporteren in onse van onse 

Lieve Vrouwe in Vosselaer"  ofwel " ofte oock eene nieuwe orgel willen en sullen stellen alsmede met 
alle de reparatie derselve, voor nu ende voor altijdt alles tot last ende kost van de kercke,” te 

aanvaarden. 

 
Hun beweegredenen zijn eenvoudig, " om tot beteren godtsdienst ende van de heijlighe Moeder Godts 

Maria het geheel jaer door in de kercke te speelen". 

Tenslotte waren zij een bedevaartsoord en Beerse niet.  

 
Daarom beloven zij aan de organist voor zijn gedeeltelijke vergoeding twintig gulden per jaar te 

betalen, daarenboven willen zij de nieuwe organist ook betalen als schoolmeester, met een wedde van 

zestig gulden per jaar. 
 

Nicolaas Doers is bereid zijn plaats als schoolmeester in Vosselaar af te staan. De nieuwe organist-

schoolmeester zou " volgens Bisschops ordonnantien ende Conincks placaerten het geheel jaer, soo in 
den somer als in den winter, alle daegen soo smorgens als naer noens" school moeten houden en de 

kinderen onderwijzen, en leren lezen en schrijven. Nochtans was er een bijkomende verplichting: hij 

zou ook op alle zondagen en heiligendagen van een tot twee uur na de middag, les moeten geven "tot 

onderwysinge van de groote dienstboden, die op de wercken daegen ter schole niet en connen comen." 
 

De brief werd ondertekend door meer dan twintig ingezetenen van Vosselaar, waaronder ook een 

aantal dat niet kon lezen of schrijven. De secretaris C. Van Ael heeft mede geattesteerd. 
 

Het antwoord van Carolus d’Espinoza, bisschop van Antwerpen  (1728-1742) volgde op 21 november 

1737 en is duidelijk. Hij machtigt de Pastoor, Gaspar van Essen, om ofwel het orgel van Beerse te 

verhuizen naar de kerk van Vosselaar, ofwel om een nieuw orgel te kopen voor Vosselaar. Dit alles in 
geval " die ingesetenen gemijntenaeren van Beersse volgens syne maiesteyts placcaert van 16n Xber 

1704, de jaerelycksche gagie aen hunnen organist niet en willen betaelen." 

 
Op 21 maart 1738 komt er een nieuwe vergadering. Er wordt andermaal nota genomen van de 

bereidheid van Nicolaas Doers om af te treden als schoolmeester. De keuze was gevallen, op een 

nieuwe schoolmeester-orgelist en op een nieuw orgel. De zaak werd daarmee opgelost als volgt: 
"de heer Pastoir, en de schepenen, als principaele collecteurs soo van de schoole als toecomende 

nieuwe orgel, geconsidereert hebbende de capaciteyt van sekeren Peeter Heylen, gebortig van Hoevel 

(Oevel) , hebben soo het schoolmeesterschap van hunne dorpe als het orgelschap van hunne 

respectieve kercke aen den voorschreven heer Peeter Heylen gegunt, gegeven ende geconfereert."  
Peeter Heylen, de eerste schoolmeester-orgelist van Vosselaar oefende zijn ambt uit vanaf 1738 tot 

1748.  

Toen dat eenmaal voor Vosselaar tip-top geregeld was, bleef pastoor Van Essen niet stilzitten. Het lag 
voor de hand dat hij zich zou richten tot orgelbouwer Jacobus Verbuecken uit Geel. Bij hem had hij 

immers in 1732 het orgel voor de kerk van Beerse besteld en er bestond al lang een vriendschappelijke 

relatie tussen de Norbertijnen van Sint-Michiels en de families Penceler en Verbeucken. De familie 
Verbuecken leverde in de 17de en 18de eeuw een hele reeks van orgelbouwers om U tegen te zeggen. 

Na het overlijden van Christiaan Penceler in 1736 is zijn weduwe hertrouwd met Jacobus Verbuecken.  

 

Voor Vosselaar was de leveringstermijn van het orgel veel korter dan voor Beerse, want het werd 
reeds geplaatst in 1739. “De orgel met kas is gemaakt tot gheel door sekeren Verbueken en kost 1100 

guldens, geplaats onder Pastoor van Essen int jaar 1739…”  

 



 12 

Het werk van de familie Verbuecken in Vosselaar beperkte zich niet tot het eenvoudig leveren en 

plaatsen van het orgel. Zoals gebruikelijk in die dagen werd het ook onderhouden door de bouwer. In 

1748 werd er aan Verbuecken  10 gulden betaald voor het onderhoud van het orgel. In 1756 lezen wij 

dat “ den onderscrevenen bekent ontvangen te hebben uyt handen vanden Eersamen Peeter Moelants, 
kerckmeester, eene somme van ses guldens ende dat voort onderhouden van ‘t orgel van vosselaar.  

Actum desen 4 Februarius anno 1756. Is getekend: Jacobus Verbeucken, orgelmaker.” 

 

 
 

Dit was waarschijnlijk een van de laatste keren dat Jacobus Verbuecken het zelf deed. Hij overleed in 

1764. In 1768 zien we dat zijn zoon Jacobus Fredericus de onderhoudstaak overnam. In 1783 was het 
zijn andere zoon, Ludovicus. De kerkrekening van dat jaar vermeldt: “ item heeft den rendant alsnog 

betaelt by ordonnantie aen  L. Verbuecken, orgelmaecker tot eene somme van sesse guldens voor het 

sjaerelyckx stemmen der orgule alhier blyckens quittantie pro anno 1783, dus comt f 6.00 “ 

 
Het orgel in onze kerk wordt door deskundigen beschouwd als een van de beste werken van Jacobus.  

Verbeucken. Het is een van de eerste orgels ( zoniet het allereerste) die hij na de dood van Penceler 

heeft gebouwd. Was het een hommage aan zijn leermeester, of tezelfdertijd een uitgesteld 
huwelijkscadeau aan zijn vrouw? In dat geval steekt er een hart in. Ook het feit dat hij dit orgel tot op 

het einde van zijn leven persoonlijk heeft willen onderhouden wijst in die richting.  

 
De meest ingrijpende herstelling  van het orgel werd reeds in de vergadering van de kerkfabriek van 1 

october 1922 voorbereid. Het werk werd uiteindelijk toevertrouwd aan en uitgevoerd door de Firma 

Joris uit Zichem. De vereiste goedkeuringen van de gemeente, de provincie en het bisdom werden 

verkregen in oktober en november 1924. 
 

De inwijding van het nieuwe orgel ging door op 22 april 1925. De deken van Turnhout, Kanunnik 

Janssen deed de inwijding. Het orgel werd plechtig ingespeeld door de heer Flor Peeters, leraar aan het 
Lemmens instituut en orgelist van de metropool te Mechelen. Van de zijde van de orgelbouwer kwam 

de heer Verrees uit Turnhout spelen, terwijl de inleiding werd voorbehouden aan onze eigen koster 

organist de heer Constant Jacobs. 

 
 

 

Laat ons duidelijk stellen dat het hier niet ging om een restauratie, maar om een zeer ingrijpende 
transformatie. Het belangrijke en beleefde stilzwijgen dat de heer Flor Peeters na de inauguratie van 

dit orgel hierover bewaarde spreekt boekdelen. Voor zover bekend heeft hij er nooit meer iets over 

gezegd. 
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In 1928 werd het orgel op het doksaal naar achteren verplaatst. 

 

De datum van 10 november 1975 is merkwaardig omwille van het  Koninklijk besluit waarbij de toren 

en het orgel van de Onze- Lieve -Vrouwkerk van Vosselaar werd geklasseerd als monument. 
 

We moeten binnen dit korte bestek wel voorbijlopen aan Frans Sas die sinds 1931 onze koster was.  

Het is in de vergadering van 4 oktober 1987 dat de Kerkfabriek beslist heeft over te gaan tot de 
restauratie van het orgel. De ontwerpovereenkomst met de heer Jef Braekmans uit Vorselaar, 

orgeladviseur werd aanvaard.  

 
Jef Braekmans was niet aan zijn proefstuk toe, en streefde een grondige restauratie na. Het respectvol 

terugbrengen van dit orgel naar zijn oorspronkelijke staat. Hij ging daarbij niet over één nacht ijs. In 

verband met de aankoop van de historisch belangrijke pijpen, afkomstig van het Verbeucken orgel van 

Beerse, liet hij uitgebreide materiaalstudies verrichten door de universiteit van Gent.  
Deze pijpen werden na advies en selectie van de heer Braekmans door de Kerkfabriek van Vosselaar 

aangekocht, en na herstelling herbruikt bij de restauratie van ons orgel. 

Uiteindelijk werd deze opdracht toevertrouwd aan de firma Thomas uit Francorchamps. 
De vraag waarom is moeilijk te beantwoorden, tenzij met een retorische wedervraag: “Waarom 

zouden wij na rijp beraad en ingewonnen advies niet kiezen voor een van de beste, zoniet de 

allerbeste?”. 
 

Het is gebruikelijk en ook passend dat men na deze restauratie die aan ons orgel zijn volwaardig 

karakter van monument terug gaf, ook even stil blijft staan bij de namen van mensen die daartoe 

hebben bijgedragen. Onvermijdelijk kan men hier niet volledig zijn. De uitgedunde reeks vangt aan 
met de B van Braekmans. Over de E van Elst, de F van Fouconnier en de H van Heykants naar de K 

van Kerkfabriek en Kerkraad en zo naar de P van Parochieteam en Parochieraad. We krijgen een 

dubbele mora bij de S van Suykerbuyk en een broodnodige pitstop bij de T van Thomas. Van daaruit 
stroomt dit helder klare rivierke rustig ruisend verder naar de V van Vanden Bussche om alfabetisch te 

eindigen met een letter die ook voor altijd in ons geheugen ingeprent zal blijven als de grote J van Jef 

Van Looveren. 

 

 
 

 

 
 

         H. Gustin 


