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Bijlage 6
Afbeeldingen van orgels van Brammertz en de Gilmans
Het is niet toegestaan om afbeeldingen van internet zonder meer over te nemen. Daarom
noem ik mogelijke vindplaatsen, maar neem ik nauwelijks afbeeldingen op, vanwege risico’s
met auteursrechten.
Van de meeste orgels zijn afbeeldingen te vinden op de website orgeldatabase,
www.orgbase.nl
Enkele staan op www.orgelsite.nl
Een aantal Duitse en Limburgse orgels is afgebeeld in het boek van Henk van Loo en Ton
Reijnaerdts, Orgellandschap Maas-Rijn, Urmond: Stichting SOL, 2003.

Bokhoven ca. 1925, beeldbank Rijksdienst Cultureel Erfgoed
https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/alleafbeeldingen/?q=Bokhoven%20orgel&mode=gallery&view=horizontal

Hetzelfde orgel circa 1965 bij orgelmaker Vermeulen in Alkmaar,
Collectie Paul Peeters

Weert St.-Martinus, orgel in de situatie van 1924
https://studiezaal.erfgoedhuisweert.nl/detail.php?nav_id=0-1&id=204981780&index=8
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Spaarndam, Rijksdienst Cultureel Erfgoed Beeldbank
https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/component/rce/?view=highres&photoid=61bb2437b4e8-26fb-626a93880868d4f3&thumb=https://images.memorix.nl/rce/thumb/250x250/61bb2437-b4e8-26fb626a-93880868d4f3.jpg&tenant=rce
de kleuren op deze foto van Spaarndam kloppen niet, het orgel is aubergine
Paesens, Rijksdienst enz, foto van vóór de restauratie van 2007
https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/component/rce/?view=highres&photoid=fdef1919-1358d31d-6f47-1ee6fa2618c7&thumb=https://images.memorix.nl/rce/thumb/250x250/fdef19191358-d31d-6f47-1ee6fa2618c7.jpg&tenant=rce

Lochem, Rijksdienst Cultureel enz
https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/component/rce/?view=highres&photoid=1855a752cc7d-adf6-d7b6ed73fa7b0036&thumb=https://images.memorix.nl/rce/thumb/250x250/1855a752-cc7d-adf6d7b6-ed73fa7b0036.jpg&tenant=rce

Escharen, St.Lambertus, https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/alleafbeeldingen/?q=Escharen%20orgel&mode=gallery&view=horizontal
Afbeelding van het orgel vóór de restauratie van 2003

Stevensweert, Rijksdienst enz
https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/component/rce/?view=highres&photoid=dec061609e61-31b0-a64f365ed9d1919a&thumb=https://images.memorix.nl/rce/thumb/250x250/dec06160-9e61-31b0a64f-365ed9d1919a.jpg&tenant=rce

Uden, Rijksdienst Cultureel enz
https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/component/rce/?view=highres&photoid=bd22c78c820e-2ff9-da13bbf47cb54cf3&thumb=https://images.memorix.nl/rce/thumb/250x250/bd22c78c-820e-2ff9da13-bbf47cb54cf3.jpg&tenant=rce
De donkerbruine strip onder de middentoren is de oude klavierplank en kan met behulp van
uitvergroting misschien afzonderlijk afgedrukt worden, met jaartal 1757 en sierwerk
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Twee handtekeningen van Jacob Brammertz boven en onder de kwitantie van de afbetaling
van het orgel in Weert, 1719

Düren, laatste pagina van offerte van Theodor Gilman voor reparatie van het orgel in de St.
Anna, 1766, uit Pfarrarchiv St. Anna, in Stadtarchiv Düren, foto Heinz-Josef Clemens

Waldhilbersheim (Guldental-W.), St. Martin, orgel afkomstig uit Hillesheim,
augustijnenklooster, 1707, alleen kas behouden. De kappen en de voetlijst zijn vergroot, de
buitenste overkragingen zijn toegevoegd. Fotograaf onbekend.
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Kamp-Lintfort, abdij zie o.a. https://www.orgelsite.nl/kamp-lintfort-abteikirchekarmelitenkloster/ of andere sites
Brühl, Schlosskirche, zie o.a. https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Br%C3%BChlSchlosskirche-Orgel-der-ehemaligen-Franziskanerkirche-Lechenich.JPG
Stolberg, Evangelische Kirche am Vogelsang en am Finkenberg zie
https://www.stolberg-evangelisch.de/unsere-gemeinde/orte/vogelsangkirche/ of aan het einde
finkenbergkirche
Wenau zie https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Orgel_(Wenau).jpg

Hammelbach (Grasellenbach-H.), H. Familie und H. Walburga, kas van het rugpositief van
het orgel in Aachen St. Foillan, rugpositief van ca. 1755, foto Heinz-Josef Clemens

Brüggen, St. Nikolaus, foto van https://www.fotocommunity.de/photo/orgel-in-der-stnikolaus-in-brueggen-josefmarie/30907583 of andere websites

Kornelimünster zie o.a.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Orgelgeh%C3%A4use_St._Kornelius,_Kornelim%C3%
BCnster.jpg
Linnich, Evangelische Kirche, uit Erkelenz, Kloster Hohenbusch, zie o.a.
https://www.orgel-information.de/Rezensionen/2018/8/20180820_heitereorgel.html

Aachen, Kreuzkirche, orgel 1897, foto in Stadtarchiv Aachen, Fotosammlung VIII-1
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Orgels in België,
Van Bilzen is voor zover bekend geen foto op internet te vinden
Sint-Truiden, O.L.Vrouw Tenhemelopneming zie o.a.
http://www.orgbase.nl/scripts/ogb.exe?database=ob2&%250=2000767&LGE=EN&LIJST=la
ng

Opitter, St.-Trudo, afkomstig uit Peer, St.-Trudo, foto Luk Bastiaens, in Orgelkunst 42
(2019), nr. 166, blz. 152.

