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STICHTING INTERNATIONALE ZOMERORGELCONCERTEN HULST  
 

 NIEUWSBRIEF NUMMER 5  
 

 

 
Beste orgelvrienden, 
 
Met de zomer in aantocht presenteren wij u graag de eerste nieuwsbrief van een nieuw 
seizoen Zomerorgelconcerten in Hulst. Na een succesvolle cyclus in 2011 organiseren we ook 
in 2012 weer vier concerten op het fraaie Loys Isoré-orgel uit 1610-1612.  
Wij gaan deze zomer ook het 200-ste (!) concert vieren, een jubileumconcert waarin we 
groots gaan uitpakken. Leest u verder. 
 

Terugblik op het Jubileumjaar 2011:  40 jaar orgelcommissie Hulst! 
 

De 37e orgelcyclus in 2011 mogen we zeer geslaagd noemen. De concerten waren van een 
hoog niveau en het aantal bezoekers was boven verwachting. 2011 was ook het jaar van het 
40-jarig bestaan van de orgelcommissie met inbegrip van drie jaren waarin (wegens 
restauratiewerkzaamheden) geen orgelconcerten hebben plaatsgevonden. 
 

Theo Visser uit Leiden zorgde voor een geslaagd openingsconcert met verrassende 
orgelwerken, prachtige registraties en de uitvoering van enkele werken van Jehan Alain.  
Veelvuldig prijswinnaar Bart Jacobs (België) verzorgde het tweede concert in de reeks. 
Bijzonder was de uitvoering van de zes 'Schübler Choräle' van Johann Sebastian Bach. Het 
derde concert werd gegeven door Theo Teunissen uit Utrecht, voormalig organist van de 
Jacobikerk aldaar. Hij bracht een drieluik van Spaanse, Franse en Duitse orgelwerken. 
 

Het slotconcert door Sietze de Vries (Groningen) was voor ons de klap op de vuurpijl. Het 
aantal bezoekers (meer dan 120) verraste ons zodanig, dat we zelfs te weinig programma-
boekjes voorhanden hadden. Speciaal voor dit slotconcert was er schermprojectie voorzien, 
zodat men de verrichtingen van de organist van dichtbij kon volgen. Met een grandioze 
improvisatie op een gegeven thema ('Allelujah') besloot Sietze de Vries dit concert.  
Een langdurige, staande ovatie viel hem ten deel! 
 

Na dit slotconcert werd een aantal mensen in de bloemetjes gezet, mensen die zich als 
vrijwilliger verdienstelijk maken voor de orgelconcerten en sommigen al 40 jaar lang! 
 
Waaronder George Leenknecht namens de vrijwilligers die de kerk openen en sluiten en een 
toeziend oog houden op het goede verloop van het concert. En Ad van Bale, al 20 jaar lang 
een zeer trouwe vrijwilliger die altijd de helpende hand uitsteekt bij het opstellen van de 
zitplaatsen en ook al die jaren de orgelconcerten door dik en dun ondersteunt. En natuurlijk 
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Nelly Ivens die als “rechterhand” van Jo al die tijd organisten een gastvrij onderkomen heeft 
geboden. Een betere ambassadrice voor de orgelconcerten en Hulst kunnen we ons niet 
wensen! En last but zeker not least Trude Gielen die jarenlang aan de zijde van wijlen haar 
man en onze geliefde oud-voorzitter Wim Gielen een ongekende inzet op allerlei fronten 
heeft gehad, of het nu gaat om de organisatie van de concerten, de contacten met de 
organisten, de administratie en het verzorgen van de programma’s. 
 

Dankbaar zijn wij om hun inzet. En wij hopen nog lang van hun inzet te mogen genieten! 
 

Graag geven wij u met de volgende foto’s een 
sfeerimpressie 
van dit 
slotconcert en 
de vrijwilligers 
die meer dan 
verdiend in de 
bloemetjes zijn 
gezet. 

 

Wat een geweldige opkomst! 
 

En ook Sietze gaf zelf vooraf een boeiende inleiding op zijn 
concert, dit onder het toeziend oog van Emile Saman die de 
schermprojectie verzorgde. 

 

Om daarna een geweldig concert te geven 
 met een prachtige improvisatie in franse stijl. 
 
 

 
 
 

 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nogmaals: allen hartelijk dank! 

 
Dank voor de 

vrijwilligers in de kerk, 
met een bloemetje voor 

George Leenknecht 

 

Dank voor onze 

vrijwilliger uit Hoek:  

Ad van Bale 

 
Dank aan Nelly! 

 
En wat zouden we zijn 

zonder Trude? 

Dank Trude! 
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Zomerorgelconcerten  2012 
 

2012 wordt voor de Stichting Internationale Zomerorgelconcerten Hulst een bijzonder jaar. 
Wij vieren namelijk het 200e concert! Dit jubileum willen we niet onopgemerkt voorbij laten 
gaan en daarom hebben we niemand minder dan Ton Koopman uit kunnen nodigen, om op 
vrijdag 20 juli 2012 het slot- en jubileumconcert van deze cyclus te verzorgen.  
 

Naast dit bijzondere concert, staan er nog drie concerten op het programma. Op 8 juni 2012 
openen onze eigen Hulster organist Marcel Mangnus (Hulst) en Kees van Eersel (Kloetinge) 
de cyclus met een duo-orgelconcert. Zij zullen naast solo-orgelrepertoire enkele werken voor 
twee orgels uitvoeren.  Daarvoor gebruiken zij het Vermeulen-koororgel, dat nooit eerder 
tijdens een concert klonk. 
Marcel Mangnus is de huidige organist van de St. Willibrordusbasiliek te Hulst.  
Kees van Eersel uit Kloetinge is een gevestigde waarde in de Nederlandse orgelwereld en 
concerteerde al driemaal eerder op het Loys Isoré-orgel in Hulst (1975, 1978 en 2010).  
Op 22 juni verzorgt de Duitse organist met de bijzondere naam Franns Promnitz von 
Promnitzau het tweede concert in de reeks. Zuiderbuur Joris Verdin uit Antwerpen 
concerteert op 6 juli. Ook deze twee organisten van naam en faam hebben eerder 
geconcerteerd in de Basiliek en het waren zonder uitzondering prachtige concerten. 
 

In de volgende nieuwsbrieven informeren wij u verder over de concerten. 
 

Nieuwe voorzitter    
 

De orgelstichting is verheugd te kunnen meedelen een nieuwe voorzitter te hebben in de 
persoon van Albert de Visser, huisarts te Hulst. Albert is een gepassioneerd liefhebber van 
klassieke muziek en van het kerkorgel. Ons Hulster orgel heeft ook zijn muzikale hart 
veroverd en Albert is bereid om naast zijn drukke artsenpraktijk zich in te zetten voor de 
orgelconcerten. Waarmee een traditie van voorzitterschap door het doktersgilde uit Hulst 
(Willy Eysink, Wim Gielen) in ere wordt gehouden. 
Wij wensen Albert veel succes toe met het voorzitterschap en hopen dat onder zijn 
bezielende leiding de orgelconcerten nog verder mogen uitgroeien tot culturele 
evenementen van internationaal formaat. En tot een hoogte waarop hij zich op 
onderstaande foto bevindt! 
 
Toekomst 
 

Het unieke Loys Isoré orgel van Hulst wordt alom gewaardeerd. Organisten van naam en 
faam, uit binnen- en buitenland, komen er graag op spelen. 
 

Wij willen als Stichting Internationale Zomerorgelconcerten het orgel in de schijnwerpers 
blijven zetten met de organisatie van de orgelconcerten. Uw steun is daarbij onmisbaar, 
evenals die van de sponsors die jaarlijks met een bijdrage de concerten blijven 
ondersteunen. Ook de gemeente Hulst erkent de culturele kwaliteit van de orgelconcerten 
met een culturele waarderingssubsdie. 
Gemeente en sponsors: hartelijk dank daarvoor! 
 

Natuurlijk willen we ook de onmisbare steun van het Kerkbestuur van de parochie Hulst 
vermelden. Het Kerkbestuur erkent de vaste waarde  van het Hulster orgel bij de muzikale 
ondersteuning tijdens de vieringen in de Basiliek. Het orgel is onlosmakelijk verbonden met 
de Basiliek en heeft er mede de geschiedenis van geschreven. De mensenhanden die 
eeuwenlang aan de Basiliek hebben gebouwd, hebben dat ook gedaan aan het orgel. 
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En zoals de geschiedenis zich in de tijd laat ontdekken in het kerkgebouw, zo laat ook het 
Hulster orgel de tijd aan zich voorbijgaan met de restauraties waarin de vroeg 17-de eeuwse 
kern van Loys Isoré behouden is gebleven. De erkenning van het Kerkbestuur is er ook 
financieel in de vorm van een grote onderhoudsbeurt aan het orgel ten bedrage van totaal  
€ 50.000, gespreid over een aantal jaren. 
 

Ondanks al deze steun is het elk jaar een hele opgave om het financiële plaatje voor de 
orgelconcerten rond te krijgen. 
 

Inmiddels hebben wij als stichting ook de erkenning gekregen als ANBI ofwel Algemeen Nut 
Beogende Instelling. Fiscaal is een bijdrage aan onze orgelconcerten dan extra aantrekkelijk 
want uw bijdrage kunt u dan aanmerken als een gift aan een goed doel die zowel voor 
inkomstenbelasting als voor vennootschapsbelasting aftrekbaar is. 
 

U kunt ons steunen met een bijdrage op rekeningnummer 15.23.15.799 (Rabobank) ten 
name van Internationale Zomerorgelconcerten Hulst.  
 

Mogen wij (blijven) rekenen op uw steun? 
Want wat is er mooier dan op een zomerse vrijdagavond te kunnen blijven genieten van het 
unieke Loys Isoré-orgel in de mooiste kerk van Nederland?  
 

Stichting Internationale Zomerorgelconcerten Hulst 
Maart 2012 
 

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 zodat wij uw adres kunnen verwijderen uit de verzendlijst. Bij voorbaat dank. 
 

PROGRAMMA ORGELCONCERTEN 2012 
 

*8 juni: Kees van Eersel en Marcel Mangnus 
 

*22 juni: Franns Promnitz von Promnitzau (Duitsland) 
 

*6 juli: Joris Verdin (België) 
 

*20 juli: Ton Koopman [200e concert!] 
 

 

Foto: Johan Overmeire 
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