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In memoriam Hans van der Harst

Op 10 januari 2014 overleed Hans van der Harst op 83-jarige leeftijd.
Hans van der Harst was een veelzijdig musicus, vooreerst organist. Hij studeerde o.a. bij
Albert de Klerk, Piet Kee en Louis Toebosch. Ook studeerde hij muziekwetenschap en
kunstgeschiedenis. Hij werd docent orgelbouw en orgelhistorie aan het Nederlands
Institituur voor Kerkmuziek te Utrecht, alwaar hij ook organist werd van de St.Catharinakathedraal.
In 1963 werd hij toezichthouder van historische orgels in rooms-katholieke kerken en
begeleidde hij als adviseur meer dan 120 projecten, waaronder de ingrijpende
restauratiewerken aan het orgel in de Hulster Basiliek.
Hans van der Harst is een belangrijke naam voor het Hulster orgel, vanwege de grote rol die
hij speelde bij de restauraties van het Loys Isoré-orgel. Allereerst bij de grote werken aan het
orgel in 1970/71 die hij aanduidt als “restauratie-reconstructie”, waarbij het orgel werd
uitgebreid met een borstwerk en een vrij pedaal. Op 11 juni 1971 verzorgden Jo Ivens, Hans
van der Harst en het Hulster Gemend Koor een feestelijk ingebruikname-concert. Maar ook
bij de laatste “grote beurt” in 1989 was Hans van der Harst betrokken. In de Basiliek hangt
aan de muur naast de hoofdingang een tekstbord met een kundige historische beschrijving
van zijn hand, vanaf het ontstaan van het orgel tot en met de laatste grote werkzaamheden
in 1989. Nog steeds zeer lezenswaardig.
Hij sluit deze beschrijving af met de volgende wens: “Moge het orgel zijn schone taak nog
lang vervullen in de zo schone Basiliek van Hulst”. Wij onderschrijven dit nog steeds van
harte en gedenken in Hulst met ons prachtige orgel in onze inderdaad zo schone Basiliek zijn
naam in dankbaarheid.

Cyclus 2014
Komende zomer hebben we weer vier orgelconcerten gepland. Het openingsconcert van dit
jubileumjaar belooft bijzonder te worden. De jonge Hulsterse musici Marcel Mangnus en
Mathieu van Bellen spelen op 20 juni voor het eerst samen en verzorgen een duo-concert
voor orgel en viool. In het kader van 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen creëren zij tevens een suite
over het Zeeuws-Vlaams volkslied.
Op 4 juli verzorgt Paul De Maeyer uit Oostakker het tweede concert. Hij staat bekend om zijn
verrassende en creatieve orgelconcerten en projecten. In Hulst zal hij o.a. een 'Polychrome
Suite' improviseren.
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Ook Hera Wyckers is in Zeeuws-Vlaanderen geen onbekende. Deze jonge Belgische organiste
is onder andere dirigente van gemengd koor Terra Sancta uit Lamswaarde. Hera Wyckers
studeerde aan het Lemmensinstituut in Leuven en volgt momenteel een specialisatie
koordirectie. Zij concerteert op 18 juli in de Basiliek.
Het slotconcert wordt op 1 augustus gegeven door Bernard Winsemius.
Deze orgelgrootmeester uit Amsterdam is organist op het hoofdorgel van de Nieuwe Kerk te
Amsterdam. Hier verzorgde hij onder andere het orgelspel in de huwelijksdienst van
koningspaar Willem-Alexander en Maxima. Als barokspecialist en gekend concertorganist
mogen wij ons verheugen op dit slotconcert.

40e CYCLUS INTERNATIONALE ZOMERORGELCONCERTEN HULST
*20 juni 2014: MATHIEU VAN BELLEN & MARCEL MANGNUS (Hulst)
DUO-CONCERT ORGEL EN VIOOL
*4 juli 2014: PAUL DE MAEYER (B.)
*18 juli 2014: HERA WYCKERS (B.)
*1 augustus 2014: BERNARD WINSEMIUS (Amsterdam)

In volgende nieuwsbrieven informeren wij u graag over de verschillende concerten.
Wij hopen u komende zomer weer te mogen begroeten in de Basiliek van Hulst!

Stichting Internationale Zomerorgelconcerten Hulst
Mei 2014

Aarzel niet om deze Nieuwsbrief door te sturen naar andere orgelliefhebbers en geïnteresseerden!
Indien zij prijs stellen om deze Nieuwsbrief ook te ontvangen, gelieve een e-mail te sturen naar:
orgelconcertenhulst@gmail.com. Als u geen prijs mocht stellen op de Nieuwsbrief, wilt u dat ook aan ons
laten weten. Dan kunnen wij uw adres verwijderen uit de verzendlijst. Bij voorbaat dank.
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