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Peters en meters van het orgel  
 
* Naamloos  
* Drie Fonteinen VZW  
* Mario Ferrante † 
* Orgelkring Vilvoorde VZW  
* Elise Kuyl 
* Familie Van Steen  
* Van den Broeck-Thiebaut 
* Jos Roux – Spectrum 
* Vlaamse Karmelieten 
* Iny Driessen † 
* Naamloos 
* Nathalie  
* Familie Hochstrass-Zanter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit concert wordt georganiseerd door de Vriendenkring van de Troost VZW, die 
tot doel heeft gelden in te zamelen voor de restauratie van de basiliek en de 
kloostergebouwen én om de Troost te doen leven! 
- met dank aan de Orgelkring Vilvoorde VZW 
- de zusters karmelietessen 
- al onze sponsors 
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Het leven van Jean-Baptiste Barnabé GOYNAUT 
Jean-Baptiste Bernabé Goynaut (Condé-sur-l'Escaut, 1725 - 20 mei 1780) was 
een Franse orgelbouwer. Hij was de zoon van de Parijse orgelbouwer Claude 
Goynaut en een leerling van Jean-Baptiste Forceville. Hij nam het atelier over 
van de Forcevilles bij de dood van Johannes Thomas Forceville in 1750. Twee 
jaar later huwde hij Elisabeth-Françoise Ilias, de weduwe van Forceville, en van 
toen af rees zijn ster. Hij vestigde zich te Brussel in de Karthuizerstraat. In 1762 
verwierven hij en zijn vrouw een groot herenhuis met annexen gelegen 'op de 
Visschers Zenne'. Kort nadien stierf zijn vrouw. Goynaut hertrouwde in 1766. Hij 
overleed op 20 mei 1780. Zijn kinderen namen de zaak niet over, maar zijn 
weduwe nam de zaak waar tot ca. 1800. 
 
Bekende orgels 
1751 Grimbergen, Sint-Servaasbasiliek.  
 Hij werkte het orgel af dat Johannes Thomas Forceville door zijn vroegtijdig 
 overlijden niet had kunnen volooien. Hij maakte van de gelegenheid 
 gebruik om het instrument van een grotere dispositie te voorzien, die de 
 Nederlandse organograaf Knock in zijn dispositieboek opnam. 
1753 Brussel, Kapel van 'Salazar' (Broederschap van het Zeer Kostbaar Bloed) 
1753 Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek (Roosdaal), twee-manualig orgel.  
 Het orgel heeft een sobere opbouw waarin classicistische constructie-
 elementen verwerkt zijn. Typisch voor de 18de eeuw is het aanbrengen 
 van een uurwerk in de bekroning. 
1754 Hoegaarden, St-Gorgonius, nieuw orgel met 2 manualen. 
1763 Brussel, Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk. 
1769 Vilvoorde, O-L-Vrouw-van-Troostkerk 
1769 Vilvoorde, O.-L.-Vrouw van de Goede Hoopkerk. 
1769 Tienen, Begijnhofkerk, nieuw orgel. 
1769 Brussel, Begijnhof. 
1770 Wieze (thans te Ressegem in de Sint-Mauritiuskerk),  
 één-manualig instrument. De ornamentiek is nog rococo, behalve de 
 bekronende Louis XVI vuurpotten. 
1771 Olmen. 
1773 Abdij van Heylissem, Norbertijnenabdij, nieuw orgel met 2 manualen. 
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Historiek na Goynaut 
In 1876 werd door orgelmaker Stevens een nieuwe blaasbalg geplaatst. 
In 1907-8 maakte en plaatste dezelfde Joseph Stevens, orgelmaker uit Duffel, 
een orgel met deels gebruikname van enkele registers en een gedeelte van de 
historische kast: 
- eerste klavier Groot Orgel (56 noten) met 5 registers 
- tweede klavier Reciet met drie registers 
- vrij pedaal (27 noten): één register met de nodige koppelingen en 
verbindingen 
- nieuwe secreten voor het groot orgel, reciet en pedaal 
- blaasbalg: bestaande blaasbalg 
- nieuw klavier: apart buffet (organist met het gezicht naar het altaar) 
- kast: de bestaande orgelkast zal achteruit geschoven worden en verdiept 
- crescendokast 
 
Recent uitgevoerde restauratie 
Dit Goynaut-orgel was in origine een ballustradeorgel met een achter-
bespeling. Aan de voorzijde van de kast zijn er geen openingen of ajourwerk,  
hetgeen zou kunnen wijzen op  een - aan de binnenzijde – tweede geplaatste  
windlade  (positief). In oorsprong was het dus een éénklaviers viervoetsorgel, 
maar was het door de ingrijpende verbouwing die orgelbouwer Stevens in 1908 
uitvoerde, echter een hybried geheel geworden. Zijn betrachting dit instrument 
aan te passen aan de laat-romantische smaak leidde tot de teloorgang van 
de typische identiteit van het instrument. Het schaarse pijpwerk dat van het 
Goynaut-orgel werd overgenomen werd zonder scrupules ingekort en de 
dispositie drastisch gewijzigd.  Het plaatsen van een Récit kadert weliswaar in 
de romantische smaak, maar leverde aan dit orgel absoluut geen 
meerwaarde. Bovendien werd de klankschoonheid van het oorspronkelijk 
Goynaut-pijpwerk helemaal teniet gedaan door het inkorten van de pijpen. 
 
Bij de restauratie werd geopteerd om het Goynaut-orgel te reconstrueren naar 
zijn oorspronkelijke toestand van 1776, toen het instrument conceptueel in zijn 
beste vorm verkeerde. Dit betekende dat dit orgel teruggebracht zou worden 
naar een éénklaviers-viervoetsinstrument, conform de proporties van het 
orgelmeubel. Voorts was het overduidelijk dat de brutale ingrepen van Stevens 
uit 1908 afbreuk deden aan het oorspronkelijke, zeer interessante gegeven, en 
dat de originele restanten uit 1776 enkel naar behoren tot hun recht konden 
komen, indien het oorspronkelijke kader terug hersteld werd.  
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Dispositie op basis van: 
• de structuur van het orgelmeubel  
• historisch onderzoek van het nog aanwezige oorspronkelijke pijpwerk 
• de structuur van het originele pijpenfront 
• de beschikbare archivalische gegevens 
• vergelijkingen met andere orgels van de hand van Goynaut, in bijzonder 
het goed-gerestaureerde en gaaf bewaarde orgel van Mespelare, meenden 
de ontwerpers de oorspronkelijke dispositie van dit orgel als volgt te kunnen 
reconstrueren : 
1. Cornet 
2. Prestant 
3. Bourdon 
4. Doublette 
5. Flûte 
6. Nasard 
7. Tierce 
8. Sesquialter bas 
9. sesquialter sup 
10. Fourniture 
11. Cimbal 
12. Trompette bas 
13. Trompette sup 
14. Clairon bas 
15. Cromhorne sup 
  
Tijdens de restauratie werd door Erfgoed echter besloten om het weliswaar 
oude pijpwerk van de Montre 8’ en gedeeltelijk van de prestant 4’ van het 
Stevens-orgel alsnog te integreren in het Goynaut-orgel. Op deze wijze werd 
het viervoets-orgel uitgebreid met een Montre 8’ hetgeen op zich zeker een 
meerwaarde kan betekenen. 
 
Daardoor werd de huidige dispositie als volgt:  
1. Montre 
2. Cornet 
3. Prestant 
4. Bourdon 
5. Doublette 
6. Flûte 
7. Nasard 



6	  
	  

8. Tierce 
9. Sesquialter bas 
10. sesquialter sup 
11. Fourniture 
12. Cimbal 
13. Trompette bas 
14. Trompette sup 
15. Clairon bas 
16. Cromhorne sup 
 
Er werd een geheel nieuwe speeltafel 
ingebouwd op de daartoe in oorsprong 
bestemde locatie: in de achterzijde van 
het basement. 
De maatvoering en de afwerking van 
het nieuwe klavier werden geënt op het 
authentieke klavier van Mespelare. 
Ook de tracturen werden nauwkeurig 
gereconstrueerd aan de hand van het 
voorbeeld van Mespelare.  
De twee nieuwe blaasbalgen werden geconstrueerd naar het aloude principe 
van een schuin-opgaande balg, conform de gebruiken in de 18de eeuw.  
 

 
 
 

Toonhoogte: 405 Hz bij 18°C 
• Stemming: gemodifieerde middentoonstemming 
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Orgelkring Vilvoorde vzw 
Deze werd opgericht eind 1997 en wil een bijdrage leveren tot het muziekleven 
in het algemeen en meer specifiek tot het stimuleren van de orgelcultuur in de 
regio Vilvoorde. Dit behelst onder meer het confronteren van een zo breed 
mogelijk publiek met de orgelkunst door middel van concerten, 
nieuwsbrieven,...  
Eveneens zorgen zij mee voor het in stand houden en het bespelen van het 
orgelpatrimonium in het Vilvoordse. 
 
Verwezenlijkingen tot nu toe: 
 

• 1997: Goynaut/Stevens-orgel kerk O.L.V. van Goede Hoop, ombouwen 
van de pneumatische naar een elektrische tractuur 

• 1999: twee-klaviers Stevensorgel in Gasthuiskapel werd terug in werking 
gesteld met steun van OCMW Vilvoorde 

• 2000-2003: samenwerking tussen Orgelkring Vilvoorde, Orgelkring 
Druivenstreek en kerkfabriek Far-West om de Sint-Jozefskerk te voorzien 
van een pijporgel 

• 2002: opkuisen van het orgelfront in O.L.V. van Goede Hoop. Het pijpwerk 
werd opnieuw vertind, vrijwilligers namen het houtwerk onder handen en 
de goudgeschilderde delen kregen een nieuw laagje verf. 

• 2015-2016: nieuwe blaasbalg voor het orgel in Gasthuiskapel met 
inspeelconcert op 22.10.2016 

• 2016-2018: sponsoring pedaalwerk gerestaureerd orgel basiliek O.L.V. van 
Troost 

• ontmanteling van het Van de Loo-orgel in de Heilig Hart kerk Kassei: 
wegens sluiting van de kerk ging dit instrument gesloopt worden, maar 
dankzij Michel Goossens en de Orgelkring Druivenstreek kreeg een deel 
van dit instrument in Overijse een tweede leven, waarvoor dank 

• een 3-tal concerten per jaar, waarvan onze grootste publiekstrekker het 
jaarlijks Kerstconcert met 2 koren en samenzang, dit jaar op zaterdag 21 
december om 20 u in de OLV-kerk 

 
De Orgelkring is dan ook enorm dankbaar en fier dat Vilvoorde er weer een 
gerestaureerd instrument rijker is op geworden!  
Dat zij dit instrument dan ook nog mogen inspelen, maakt het feest alleen 
maar groter! 
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Om af te sluiten: woorden van E.H. Jan Hofmans † bij de eerste 
eucharistieviering in de Gasthuiskapel na het herstellen van het orgel: "dat het 
orgel eeuwig mag blijven klinken". 
 
contactgegevens: 
Orgelkring Vilvoorde 
www.orgelkringvilvoorde.be 
tel 02 251 07 67 
email: info@orgelkringvilvoorde.be 
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Volgorde en programma Orgelconcert 
Mogen we vragen om NIET na elk stuk te applaudisseren, 

graag op het einde van het concert, bedankt! 
 
 

PETER DE WAELE 
 

Suzanne van Soldt  
   Brande Champanje uit manuscript  
     
Johan Sebastian Bach  
   Concerto in d nach Alessandro Marcello BWV 974  

  Allegro - Adagio - Presto  
   

Matthias van den Gheyn  
   Morceau Fugué  
     
Johannes Brahms  
   Schmücke dich, o liebe Seele   
  
Gerald Martin  
   Old Joe Clark's Boogie 
 
 

NIELS GRUNDTVIG NIELSEN 
 

Claude Balbastre  
   Variaties op Noël Suisse "O Dieu de clémence" 
 
John Stanley  
 
   Voluntary VIII (op.7)          
   Andante staccato - Allegro - Agadio - Fugue 
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IVAN DE GOEYSE 

 
François Couperin 
   "Plein Jeu (1er Kyrie)"uit Messe  
   pour les Couvents de Religieux et  Religieuses  
Johan Sebastian Bach  
   Praeludium BWV 533   
Johan Sebastian Bach  
   Prelude & Fuga A minor BWV 559 
  
 

MICHEL GRILLET 
 

Johann Pachelbel 
   Magnificat primi toni   
Johann Pachelbel  
   Maginificat sexti toni  
Jean Adam Guilain  
   Grand Jeu  
Matthias van den Gheyn 
   Fugato 
      
 

MICHEL GOOSSENS 
 

Bernardo Storace  
   Ballo della Battaglia     
Abraham van den Kerckhoven  
    Vijf versetten in de VIde toon  
Johann Sebastian Bach  
   Duetto III in G, BWV 804  
Domenico Cimarosa  
   Sonata in Bes  
Michel Goossens 
    Vijf variaties op Geneefse Psalm  
 
Afsluiter: Samenzang - p. 20 
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Peter De Waele (°1970) 
Peter studeerde aan het Lemmensinstituut te Leuven en 
behaalde er een Eerste Prijs voor orgel, notenleer en harmonie. 
Hij vervolledigde zijn studies aan het Koninklijk Muziek-
conservatorium te Brussel bij Luk Bastiaens, waar hij met grote 
onderscheiding het Meesterdiploma voor orgel behaalde. 
Hij volgde nog meestercursus bij Jos Van Immerseel,  bij Jean 
Boyer specifiek voor de Franse barokmuziek en kreeg ook les 
van Heinz Lohmann om de orgelmuziek van Max Reger onder 
de knie te krijgen. 
Sinds september 1997 is hij aangesteld als organist-titularis aan de kerk O.-L.-
Vrouw van Goede Hoop te Vilvoorde en tevens is hij er dirigent van het 
gemengd koor Andantino en bestuurslid van de vzw Orgelkring Vilvoorde. 
Ook in Haacht staat het koor Cantadylia sinds 2009 onder zijn leiding. Bij het 
Elewijts Bachkoor o.l.v. Ann Adriaensens is hij al enkele jaren repetitor en co-
dirigent. Peter is 17 jaar professioneel actief geweest in de orgelbouw waar hij 
tewerkgesteld was bij Pieter Vanhaecke uit Erps-Kwerps (restauraties en 
algemeen onderhoud van kerkorgels). Sinds het academiejaar 2014-2015 geeft 
hij les aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans te Vilvoorde. 
Ook in de academies van Lokeren, Leuven en Neerpelt nam hij enkele tijdelijke 
lesopdrachten op zich.  
Peter De Waele concerteerde reeds vele malen in België en ook al enkele 
keren in Duitsland te Lübeck en Limburg-an-der-Lahn, samen met een koor 
o.l.v. Leo van Nevel. Van 2007 tot 2011 speelde hij mee in een samengesteld 
ensemble o.l.v. Walter Vergaelen dat jaarlijks enkele cantates van J. S. Bach 
uitvoerde. 
Optredens met koren en solisten, of orkest met koor zijn hem dus niet vreemd. 
Zo speelde hij onder meer de continuo partij in een uitvoering van het Requiem 
van Mozart. Ook tijdens de voorbije zomer was Mozart niet veraf… Peter 
begeleidde namelijk het koor Hortus Musicalis uit Pellenberg o.l.v. Luc Laurent 
tijdens hun concertreis in Salzburg waar onder meer de Missa Pastoril van José 
Mauricio Nunes Garcia op het programma stond. 
 

* * * 
 
Suzanne van Soldt (1586 - 1615) 
 Brande Champanje uit manuscript 
     
Het Suzanne van Soldt manuscript is een handschrift met een verzameling 
muziek voor klavecimbel of andere toetsinstrumenten uit de tweede helft van 
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de 16de eeuw. Deze bundel werd rond 1599 samengesteld door de Antwerpse 
koopmansdochter Suzanne en geldt als een van de belangrijkste bronnen voor 
Nederlandse muziek uit deze tijd. Dit manuscript bevat 33 bewerkingen van 
wereldlijke liederen, dansen en psalmen die in de 16de eeuw populair waren. 
 
J.S. Bach (1685 - 1750) 
 Concerto in d nach Alessandro Marcello BWV 974  

Allegro – Adagio – Presto  
 

Over Bach is alles al geschreven en geweten.                                                                                                       
Dit concerto voor hobo, strijkers en continuo is van een Italiaanse tijdgenoot 
van Bach, de Venetiaanse componist Alessandro Marcello (1673-1747). Hij was 
een Italiaanse edelman die actief was op verschillende gebieden, waaronder 
poëzie, filosofie, wiskunde en componeren. Als iets oudere tijdgenoot van 
Vivaldi gaf Marcello zijn concerten in zijn thuisstad Venetië. Vaak 
componeerde hij onder het pseudoniem Eterio Stinfalico, de naam die 
Alessandro gebruikte als lid van de 'Arcadische Academie'. 
Johann Sebastiaan Bach erkende Marcello's compositorische kwaliteiten en 
heeft dit concerto in 1715 herwerkt voor klavecimbel. Omdat deze transcriptie 
geschreven is voor een klavierinstrument zonder pedaalpartij is dit concerto 
voor dit type orgel uitermate geschikt. 

   
M. Van den Gheyn (1721 - 1785) 
 Morceau Fugué 
 
De Vlaamse componist Matthias van den Gheyn mag hier zeker niet 
ontbreken. De naam morceau fugué is gekozen omdat er in dit stuk veel 
imitaties van het thema voorkomen. Maar het draagt niet de naam van fuga 
omdat het de strikte compositorische regels en vormgeving van een fuga niet 
volgt. Toch is het een heel fris en vrolijk orgelwerkje. 
      
J. Brahms (1788 - 1897) 
 Schmücke dich, o liebe Seele  
 
Het Luthers kerklied vertelt dat je je mooi moet maken vooraleer te verschijnen 
aan het avondmaal van de Heer. Dit koraalvoorspel uit de Romantiek klinkt 
door haar eenvoud op zowat elk orgel.    
    
G. Martin (1912 - 2007) 
 Old Joe Clark's Boogie 
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The Joy of Boogie and Blues omvat een selectie van eenvoudige solo 
pianostukken. De Amerikaan Gerald Martin heeft van Old Joe een Boogie-
arrangement gemaakt voor piano. 
 
Niels Grundtvig Nielsen (°1955)  
Niels speelt bij voorkeur harmonium, maar heeft orgel 
gespeeld aan het Ushaw  College, grootseminarie voor 
Noord-England, alsook in de Engelse kathedralen van 
Gloucester en Clifton. Dankzij de blokfluit en de musette de 
cour heeft hij veel sympathie voor Engelse en Franse barok. 
Hij begeleidt de liturgie in de Troostbasiliek en in het 
Tuchthuis te Vilvoorde, en werkt regelmatig als solist en als begeleider mee aan 
het Harmoniummuseum te Klein-Willebroek. Vanavond speelt hij werken van 
Claude Balbastre en John Stanley.  
 

* * * 
 
Claude Balbastre (1724 - 1799) 
 Variaties op Noël Suisse "O Dieu de clémence" 
 
Claude Balbastre (1724 - 1799) was een Frans componist, clavecinist en 
organist. Hij genoot een grote reputatie: zijn improvisaties in de Église Saint-
Roch op volkse liedjes waren dermate populair dat er altijd verkeersproblemen 
ontstonden wanneer hij speelde. Er was dan met paard en kar geen 
doorkomen aan in de kleine straatjes rond die kerk. De aartsbisschop legde 
hem in de kerstperiode zelfs een speelverbod op, omdat de kerkgangers 
duidelijk niet meer voor de mis kwamen, maar een gratis concertje wilden 
meepikken. Net als Louis-Claude d'Aquin, wordt Balbastre voornamelijk 
geassocieerd met zijn 'Noëls'. 
 
John Stanley (1712 - 1786) 
 Voluntary VIII (op.7) Andante staccato -Allegro - Agadio - Fugue 
 
John Stanley (1712 – 1786) werd geboren in Londen. Op tweejarige leeftijd viel 
hij thuis op de haard van marmer, terwijl hij een porseleinen schaal in zijn hand 
had. Hij raakte bij dit ongeluk vrijwel blind. Na muziekles bij de componist en 
organist Maurice Greene, die op dat moment organist was van de St Paul's 
Cathedral, maakte Stanley grote vorderingen en al op negenjarige leeftijd 
speelde hij (op invalbasis) het orgel tijdens kerkdiensten in de All Hallows 
Church. Toen de vaste organist in die kerk overleed in 1723, werd de elfjarige 
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Stanley als zijn opvolger aangewezen. Op veertienjarige leeftijd werd Stanley 
uit een groot aantal kandidaten gekozen tot organist van de St. Andrew's-kerk 
in Holborn en op 19 juli 1729 werd Stanley de jongste student ooit die een 
bachelorgraad in de muziek haalde op Oxford University. 
 
Ivan De Goeyse (°1983) 
Ivan speelt al sinds zijn prille jeugd orgel. Sedert zijn tienerjaren 
begeleidt hij reeds de liturgie in de Troostbasiliek en ook in 
andere kerken waaraan de Orgelkring Vilvoorde verbonden 
is. Hij is oud-leerling van Michel Goossens en volgt nog steeds 
les bij Peter De Waele.  
Op 4 juni 2002 na 10 jaar les bij Michel Goossens studeerde 
Ivan voor de eerste keer af aan de academie te Vilvoorde in 
de richting orgel. Daarbij kreeg hij van Michel een boek van François Couperin 
met een aanvullende brief, waarvan hier een stukje: 
 

 
 

* * * 
 
 
François Couperin (1626-1661) 
 "Plein Jeu (1er Kyrie)"uit Messe pour les  
 Convents de Religieux et  Religieuses 
        
Couperin was een Franse Barokcomponist van voornamelijk orgel- en 
klavecimbelmuziek. Op 9 april 1653 trad hij als organist in dienst van de Saint-
Gervais-Saint-Protais te Parijs, één van de belangrijkste en bestbetaalde banen 
in Parijs. 
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J.S. Bach  
 Praeludium BWV 533            
 
Johan Sebastian Bach (1685 - 1750) – Praeudium BWV 533 
Deze prelude start eerder uitzonderlijk met een lange solo (mi klein) in de 
rechterhand. Waarna een statiger deel zich gaat ontplooien met vraag en 
antwoord tussen de bastonen die in het pedaal gespeeld worden en trillers 
met snelle notenslierten op het klavier. In het derde deel komt er een soort van 
klaagzang tot stand met een verrassend effect dat het einde zal inluiden van 
dit werk. 
 
J.S. Bach  
 Prelude & Fuga A minor BWV 559  
 
Johan Sebastian Bach – Prelude & Fugue A mineur BWV 559  
Dit werk komt uit de reeks van acht kleine preludes en fuga’s toegeschreven 
aan Johann Sebastian Bach, maar waarschijnlijk - volgens de meeste 
deskundigen - geschreven door een van zijn leerlingen, Johann Tobias Krebs. 
Omwille van het lyrische karakter van de fuga -tegenover het grillige van de 
prelude- wordt de keuze gemaakt om het aantal gebruikte registers te 
reduceren (vooral de hoge tonen) en zal deze fuga zachter klinken dan het 
preludium. 
 
Michel Grillet (°1963) 
Reeds van thuis uit werd de pianomuziek er met de 
paplepel ingegeven, maar de goesting voor orgel kwam 
later. In z’n tienerjaren mocht Michel in de OLV-kerk soms 
invallen voor organist Etienne Moens † en kreeg de smaak 
te pakken. De orgelstudies kwamen pas begin jaren '90 
toen Michel Goossens in de academie in Vilvoorde een 
orgelklas oprichtte. Als één van zijn eerste leerlingen bleef 
hij studeren (en nu nog steeds bij Peter De Waele). Hij 
begeleidt erediensten in Houtem, Peutie, in de  
Gasthuiskapel en de OLV-kerk. Buiten het orgelleven is hij 
ook dirigent van het Kamerkoor Cantima uit Machelen en hulpdirigent van het 
Andantinokoor (o.l.v. Peter De Waele) 
 

* * * 
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J. Pachelbel (1653 - 1706) 
 Magnificat primi toni      
J. Pachelbel (1653 - 1706) 
 Maginificat sexti toni   
 
Johann Pachelbel (Neurenberg 1653 - 1706) begon zijn muzikale ontwikkeling 
bij een zekere Schwemmer en vervolgde zijn studies later aan de universiteiten 
van Altdorf en Regensburg. In 1671 trok hij naar Wenen waar hij student werd 
en zelfs vervanger van organist Johann Kasper Kerll aan de Weense Hofkapel. 
In 1677 werd hij organist te Eisenach, de stad waar 8 jaar later J.S. Bach zou 
geboren worden. In 1690 werd hij organist aan het hof van Stuttgart. 
Uit de "Fugues on the Magnificat" krijgt u er 2 te horen: 
- De eerste fuga gespeeld met de klanken Montre 8’ en Prestant 4’                                                                               
- De tweede met als klankkleur enkel de Fluit 4’ 
    
Jean Adam Guilain  
 Grand Jeu 
       
Van Jean Adam Guilain (1680 - na 1739) is niet veel geweten, zelfs niet zijn 
geboortedatum of overlijden. Hij is van Duitse afkomst en vanaf 1702 actief in 
Parijs. Vermoedelijk was hij een leerling van de beter gekende Franse 
componist Louis Marchand. 
Voor deze "Grand Jeu" uit de Suite du troisième ton gebruik ik volgende 
registers: Bourdon, Fluit, Nasard, Doublette, Tièrce, Trompette                                                                                
Door het in- en uitschakelen van de Trompet lijkt het alsof er op 2 klavieren 
gespeeld wordt. (met dank aan de assistenten!) 
 
M. Van den Gheyn (1721 - 1785) 
 Fugato 
 
Matthias van den Gheyn (1721-1785) was stadsbeiaardier en organist aan de 
St. Pieterskerk te Leuven. Hij was de tweede zoon uit een klokkengietersfamilie 
waarvan de geschiedenis teruggaat tot in de veertiende eeuw. 
Deze "Fugato" wordt gespeeld met:  Montre, Prestant, Doublette, Sesquialter, 
Trompette, Clairon en Cornet 
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Michel Goossens (°1953) 
Michel begon met muziek als autodidact. 
Zo is hij sinds zijn 15de actief in de Kapel van Zavelenborre 
(Overijse) aan het klavier en als koorleider. Zijn aanstelling 
in 1982 als organist van de Sint-Martinuskerk te Overijse 
(functie die hij vervulde tot 2001), was de opstap naar 
professionele ambitie en grondiger muziekstudie - eerst 
aan de muziek-academie te Overijse, daarna aan het 
KMC te Brussel en aan het Lemmensinstituut (LUCA) te 
Leuven. In 1990 kon hij zijn werk als elektrotechnicus ruilen voor het 
muziekonderwijs. Hij gaf les aan de academies van Overijse, Vilvoorde en Oud-
Heverlee en aan de "Opleiding Kerkmuziek" van het VCLM. Sinds de oprichting 
in 1993 is hij voorzitter van de vzw Orgelkring Druivenstreek en zet hij zich in voor 
de orgelcultuur in zijn omgeving. Met zijn belangstelling voor orgelbouw was en 
is hij gangmaker van verschillende projecten in die regio en draagt hij bij tot de 
paraatheid van het patrimonium. Van bij het begin is hij ook betrokken bij het 
bestuur en de activiteiten van de Vilvoordse Orgelkring. Naast zijn engagement 
in de Kapel van Zavelenborre maakt hij sinds 2002 deel uit van het 
organistenteam van de Brusselse Dominicanenkerk waar hij ook optrad als 
adviseur bij de restauratie van het Van Beverorgel. 
 

* * * 
 
Bernardo Storace (ca. 1620/40 - 1664) 
 Ballo della Battaglia     
      
Over Bernardo Storace weten we weinig. Maar deze dans laat alvast een 
Italiaans talent voor feest en vrolijkheid vermoeden.  
 
Abraham van den Kerckhoven (ca. 1618 - 1701)  
  Vijf versetten in de VIde toon  
     
De versetten van zijn tijdgenoot Abraham van den Kerckhoven zijn helemaal 
op de liturgie afgestemd. Versetten zijn korte stukjes die als intermezzi of 
alternerend met de zang werden uitgevoerd. Ze staan daarom verzameld per 
toonaard en kunnen volop inspelen op de typische mogelijkheden van dit 
instrument.  
 
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) 
 Duetto III in G, BWV 804  
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Ongetwijfeld is Duetto III het vrolijkste van de vier duetten die Bach aan zijn 
'Dritter Teil der Clavierübung' toevoegde. Die bundel concentreert zich op 
koralen rond de Lutherse catechismus. Over de betekenis van de in die context 
zo 'andere' duetten is al veel gedacht en geschreven. Er zijn argumenten om 
aan te nemen dat ze reflecteren op de beleving van de catechismus(-les) 
tijdens de verschillende stadia van het leven. Wat heb je aan catechismus? 
Dat is anders voor het kind, de puber, de volwassene, de bejaarde. Zo gezien 
verklankt Duetto III de beleving van de volwassene die zich in de kracht van zijn 
leven gesteund weet door wat hij in zijn jeugd in de zondagsschool leerde. 
Gevaarlijke klippen worden (als het goed gaat) blijmoedig genomen, in sol 
groot - een toonaard die staat voor ernstig, monter, fris en feestelijk.  
 
Domenico Cimarosa (1749 – 1801)   
 Sonata in Bes  
        
Domenico Cimarosa schreef verscheidene bundels “sonatas”, speelstukken 
voor klavier. De luchtige stijl van die stukken sluit aan bij die van de 
Napolitaanse opera waar Domenico debuteerde.  
 
Michel Goossens 
  Vijf variaties op Geneefse Psalm  
    
De melodie van Louis Bourgeois (1510 - 1561) op de berijming van psalm 134, 
vond haar weg naar menig kerklied. Ze is ook de rode draad doorheen deze 
variaties - korte sprokkels die refereren aan verschillende 'manieren' uit de 
barok. 
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Afsluiter: Samenzang - met tussenspel na de tweede strofe! 
 

  


