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Op het tijdstip dat u deze nieuwsbrief ontvangt, staan we aan de vooravond 

van het laatste concert rondom het Maarschalkerweerd-orgel van de St. 

Jansbasiliek (traditioneel kerstconcert: zondag 9 december). De Stichting 

Ludens, die zich bezighoudt met het in stand houden en laten horen van het 

Maarschalkerweerd-orgel, kijkt terug op een zeer succesvol en bijzonder jaar 

2018. 

Wel en wee Maarschalkerweerdorgel 

Hoewel het Maarschalkerweerdorgel op 

zich zeer goed functioneert, blijft het 

reguliere en bijzonder onderhoud continu 

aandacht vragen. Zo werd eind 2017 

windverlies geconstateerd als gevolg van 

lekkende windbalgen. De lekkage bleek 

het gevolg van slechte kwaliteit 

beenderenlijm die bij de restauratie is 

gebruikt. Begin 2018 is de windbalg 

geheel gedemonteerd en opnieuw 

gelijmd, gelukkig alles binnen de garantie 

van orgelbouwer Elbertse. 

In 2018 is ook de linkerkast van het orgel 

voorzien van een achterwand om verdere 

inval van afbrokkelend kalk tegen te gaan. 



 

 

Omdat de toren eigendom is van de gemeente Oosterhout kon dit via het 

onderhoudsplan van de gemeente zonder kosten voor de Catharinaparochie 

worden gerealiseerd. 

In de zomer van 2018 is bij een drietal tongwerken (trompet, hobo en bazuin) 

loodcorrosie op delen van het pijpwerk geconstateerd. Bij toenemende 

corrosie raakt het pijpwerk buiten gebruik. Dit euvel schijnt vaker voor te 

komen bij pijpwerk uit orgels van die tijd, maar de exacte oorzaak is nog niet 

bekend. In samenwerking met orgelbouwer Elbertse heeft stichting Ludens 

gezocht naar een oplossing voor dit probleem en vervolgens de 

Catharinaparochie geadviseerd hoe herstel binnen het bestaande 

onderhoudsplan voor Rijksmonumenten te kunnen uitvoeren c.q. te kunnen 

financieren. Begin 2019 zal een aanvang worden gemaakt met de 

werkzaamheden. 

De Stichting Ludens dankt Basiliekorganist Jan Willems en zijn stemassistenten 

voor het hele jaar op peil houden van de stemming van (de tongwerken van) 

het Maarschalkerweerdorgel. Ook in 2018 zijn daar weer vele uren in gaan 

zitten! 

Terugblik op 2018 

Evenals voorgaande jaren zijn er in 2018 in de zomermaanden Marktconcerten 

georganiseerd en door het jaar heen diverse concerten, waarbij Ludens 

probeert een zo divers mogelijk publiek (jong of oud, kerkelijk of niet-kerkelijk) 

te bereiken. Zo was er een 

concert verzorgd door 

driekinder/jeugdkoren (“Triple 

J”), een benefietconcert met 

het jongerenkoor YRDV en het 

schoolkoor en -orkest van het 

Stedelijk Gymnasium te Breda, 

een Gounod-concert met 

projectkoor (“Glorious 

Gounod: tussen kerk en 

opera”), een Marktconcert-

uitstapje naar het bijzondere 

Mutin/Pels-orgel van de 

zusters Benedictinessen van de OLV Abdij, een dierendagproject en 



 

 

orgelsprookje (“Het olifantje Babar”) voor basisschooljeugd en ook een 

kerstconcert verzorgd door de gemengde koren uit de Basiliek en Dongen. 

Daarnaast klonk het Maarschalkerweerdorgel in al zijn glorie tijdens een aantal 

TV-missen die dit jaar door het Bisdom Breda vanuit de Basiliek werden 

georganiseerd. 

Hoewel het moeilijk kiezen is, kunnen twee concerten/projecten worden 

genoemd die zonder twijfel uniek voor Oosterhout en ver daarbuiten zijn. In 

maart 2018 vond een bijzondere samenwerking plaats tussen H19, Dansnest, 

Fontys Hogeschool, het M. Frenckencollege en de stichting Ludens: rondom het 

thema Shelter (de kerk als schuilplaats voor velen) zijn er zes kunstwerken 

gemaakt en tentoongesteld. Daarbij was er live (orgel)muziek van de hand van 

“huis”-componist Frans Bullens en dans uitgevoerd o.a. door jonge dansers 

(m/v) van H19 en muzikanten van het M. Frenckencollege. 

 

Ten slotte werd op zondag 18 november 2018 voor de tweede keer het Sacred 

Concert van Duke Ellington uitgevoerd, wederom een samenwerking tussen 

stichting Ludens en stichting Vrienden van de Kluiz m.m.v. de Frits Bayens Big 

Band. Net als in 2016 genoot een uitverkochte Basiliek van dit swingende 

concert. Naast het bekende Rotterdamse koor Maze Voices trad de beroemde 

Canadese jazz-zangeres Dee Daniels op met een keur aan Oosterhoutse 

solisten: o.a. Antoine & Tijn Trommelen, en Toon Oomen. Helaas moest 

organist Frans Bullens in de week voor het concert onverwacht in het 



 

 

ziekenhuis worden opgenomen. Gelukkig kon Ton Stevens hem vervangen. 

Frans is overigens inmiddels geheel hersteld. Gedurende de week 

voorafgaande aan dit concert gaf zangeres Dee Daniels op uitnodiging van de 

beide stichtingen ook nog eens een viertal workshops aan middelbare 

schoolklassen uit Oosterhout en omgeving.  

 

 

 

Al dit moois was niet mogelijk geweest zonder de steun van onze Vrienden. In 

het geval van het Shelter-project en het Sacred Concert kwam daar nog eens 

steun bij van de gemeente Oosterhout, het Prins Bernhard Cultuurfonds, en het 

Tienkamp-Kuijten fonds. Veel dank voor uw bijdragen! 

Om het behoud van het Maarschalkerweerdorgel en de inzet van dit prachtige 

instrument zowel binnen als buiten de eredienst voor de langere termijn te 

kunnen waarborgen, is in oktober 2018 een samenwerkingsovereenkomst 

ondertekend tussen de Stichting Ludens en het parochiebestuur van de 

Catharinaparochie. Wij hopen dat deze samenwerkingsovereenkomst een extra 

stimulans is voor u als Vriend om ons ook in de toekomst te blijven steunen of 

juist Vriend te worden (zie hierna)! 

 



 

 

Programma 2019 

Ook voor 2019 staat al een groot aantal activiteiten rondom ons mooie 

Maarschalkerweerdorgel op het programma. Naast het jaarlijkse 

benefietconcert in juni 2019, de Marktconcerten in de maanden juli en 

augustus en het Dierendag-project op 3 oktober 2019 kunnen nu al drie 

evenementen genoemd worden. In mei 2019 komt de Eindhovense 

stadsorganist Ruud Huijbregts op bezoek. Samen met onze “eigen” sopraan 

Luisa Kop zal hij een programma verzorgen met orgelwerken (solo en als 

begeleidingsinstrument rondom Maria. In oktober 2019 zal er een César 

Franck-project worden georganiseerd m.m.v. een projectkoor o.l.v. Frans 

Bullens en de organisten Ton Stevens en Jan Willems. De muziek van César 

Franck klinkt fantastisch goed op ons Maarschalkerweerdorgel (“alsof het 

ervoor geschreven is”). In december 2019 zal wederom een Festival of Lessons 

& Carols worden uitgevoerd door de Capella Catharina en YRDV. Stichting 

Ludens kijkt uit naar een mooi orgeljaar 2019. 

 

LUDENS vrienden-actie – Word vriend!!! 

Het organiseren van concerten en het onderhouden van (monumentale) orgels 

kan niet zonder financiële ondersteuning. Om die reden is de Stichting Ludens 

een aantal jaren geleden een Vrienden-actie gestart. Alle informatie over deze 

actie treft u aan in onze speciale folder (www.stichtingludens.nl). Help ons ook 

in de toekomst de (kerk)muzikale traditie rondom ons Maarschalkerweerd-

orgel in stand te houden en word onze VRIEND!!! Uiteraard kunt u ook zonder 

Vriend te worden ons steunen met een eenmalige gift of bijvoorbeeld door 

onze Maarschalkerweerd-wijn te kopen. De Stichting Ludens heeft een ANBI-

status, en met ingang van 1 januari 2012 ook een CI-status (culturele instelling), 

waardoor het voor u fiscaal aantrekkelijk kan zijn om ons financieel te steunen. 

Verdere informatie over het Maarschalkerweerdorgel en de activiteiten van de 

Stichting Ludens kunt u vinden op de website van de Stichting Ludens: 

www.stichtingludens.nl of via Facebook. 

http://www.stichtingludens.nl/
http://www.stichtingludens.nl/

