
 
 

 
 
De Stichting Smitsorgel zet zich in voor het behoud van het Smitsorgel in de 
Martinuskerk in Sint-Oedenrode. Ze wil daartoe de belangstelling voor orgelmuziek 
in het algemeen en het Rooise orgel in het  bijzonder levendig houden. Ze 
organiseert jaarlijks tien tot vijftien concerten. De Stichting vraagt voor het 
samenstellen van de concerten advies aan muziekkenners uit Sint-Oedenrode en 
omgeving.  
 
De Stichting wordt financieel ondersteund door sponsoring en een Vriendenkring, 
waarvan iedereen lid kan worden. De jaarlijkse bijdrage bedraagt  € 30,00. 
Het rekeningnummer is NL92 RABO 0198 2202 27 
 
 
Het Smitsorgel van de Martinuskerk in Sint-Oedenrode heeft, in tegenstelling 
tot de meeste instrumenten uit de tweede helft van de 19e eeuw, een slanke 
dispositie. De algemene klankindruk is breed, maar 
bescheiden. Het is een kleurrijk instrument, dat de 
kerkelijke orkestpraktijk van de achttiende en 
negentiende eeuw indertijd waardig verving.  
 
Het orgel werd in 1839 door Frans Smits geplaatst in 
de in 1810 in gebruik genomen Martinuskerk. De 
Rooise timmerman Engels maakte de kas en het 
atelier van beeldhouwer J.B. Peeters uit Antwerpen 
het houtsnijwerk. 
 
Het orgel beschikte aanvankelijk over twee klavieren en een aangehangen pedaal; 
helaas was het eind vorige eeuw vrijwel onbespeelbaar geworden. Door acties onder 
de bevolking van Sint-Oedenrode, steun van de overheid en particuliere fondsen 
kwam geld beschikbaar om in 2000 aan de restauratie te beginnen. De manualen 
ondergingen een reconstructie en het instrument kreeg een zelfstandig pedaal met 
vijf registers.   
 
 

  



 
 
 
Concerten in 2023 

 
12 maart   Joseph Haydn, Die sieben letzten Worte 
16 uur Peter Koetsveld, klarinet; gesproken inleidingen door Pastoor 

Bryan van de Mortel 
17 juni Festival Rooi Verbeeldt 
10-17 uur in samenwerking met RKK 
2 juli  “Efteling” - concert voor kinderen 
16.00 uur 
8 juli Helmonds Vocaal Ensemble 
15:30 uur 
 
15 juli Jesse Bruul 
22 juli Ina Boersma, zang en orgel en Bert Augustus, orgel 
29 juli Axel Wenstedt 
5 augustus Bas Koster 
12 augustus  Jan Berkers en Bert Augustus, orgel 
19 augustus Jan en Jeroen Boogaarts, orgel 
 
 
9 september Open Monumentendag 
14.00-16.30 uur Bezoek aan kerk, orgel en toren 
8 oktober Eindhovens Kamerkoor met muziek van Max Reger 
16.00 uur 
5 november Presentatie door Wim Daniëls en orgelmuziek 
16.00 uur Taal & Muziek 
 Entree € 10,- 
 
 

 
De zaterdagconcerten in juli en augustus beginnen om 
15.30 uur. De toegang tot de concerten is vrij; wel vragen wij 
telkens een vrijwillige bijdrage in de kosten voor de concerten 
en voor de instandhouding van het Smitsorgel. Daartoe 
plaatsen wij een mandje bij de uitgang van de kerk. Maar kunt 
u uw bijdragen ook overmaken; zie hiervoor onze pagina 
www.smitsorgel.nl/contact/ of gebruik deze QR code. 
 

 
www.smitsorgel.nl  www.heiligeodaparochie.nl 

 

 
 
 


