
Zijn middelbare studies volgde Gerard Pels aan het jezu-
iteninternaat in Turnhout. Hij kreeg er orgelles van Her-
man De Houwer. Korte tijd studeerde hij in Antwerpen 

design, maar al spoedig werd hij aangetrokken tot het kunst-
ambacht van zijn twee overgrootvaders, zijn twee grootvaders 
en zijn vader: orgelbouwer.
 In 1975 trok de twintiger Gerard Pels naar New York 
om er bij orgelpijpenmaker Tim Koelewijn, die nog bij Pels in 
Alkmaar had gewerkt, het dit vak te leren. In de jaren 1970 
werd het immers belangrijk gevonden dat orgelpijpen, ook 
in een relatief klein atelier, door de orgelmaker zelf worden 
gemaakt. In de VS kon hij de gespecialiseerde gereedschappen 
op de kop tikken die een pijpenmaker nodig heeft; ze 
bevonden zich in de kelder van een afgebrand huis op Long 
Island.
 Terug in Herselt richtte hij een kerkkoor op en ging 
werken in het atelier van zijn vader. Er werkte toen een 
zestal orgelmakers in het atelier, en die leerden hem in de 
loop der jaren de andere facetten van de orgelmakersstiel: 
houtbewerking, tracturen en windladen maken, stemmen… 
Later ging hij nog enkele keren in het buitenland werken, zoals 
bij de Zuid-Duitse orgelbouwersfamilie Rensch. De Zwitsere 
orgelmaker Ferdinand Stemmer bracht hem de beginselen van 
de orgel-klankgeving bij: de intonatie van de pijpen.

Gerard Pels is orgelbouwer en zaakvoerder van Pels 
D’Hondt Orgelbouw in Herselt. Hij werd in 1955 
geboren in de “orgelfabriek” Bernard Pels & Zn. in 

Alkmaar, Noord-Holland. Zijn vader was orgelbouwer Bernard 
Pels jr.; zijn moeder, Cecile D’Hondt, was de dochter van de 
Herseltse orgelmaker Gerard D’Hondt.
 In 1962 verhuisde het jonge orgelmakersgezin naar 
Herselt. Bernard Pels liet de grote orgelfabriek in Alkmaar 
achter, en zette het meer kleinschalige orgelatelier in Herselt 
van zijn schoonvader D’Hondt verder. Gerard paste zich snel 
aan aan het Zuidkempense dorp waar ook zijn moeder Cecile 
geboren was, al zou hij zijn Hollandse tongval nooit helemaal 
kwijtraken.

Gerard Pels in 1958 als peuter op het dienblad 
van zijn moeder Cecile D’Hondt.

Gerard Pels in 1974 als 
laatstejaarsschollier op het 

jezuïteninternaat in Turnhout. 
Rechtsonder kamerbuur en 

kameraad Hervé Van Glabbeek, 
linksonder de acteur Ludo 

Busschots.

Hoe Gerard Pels orgelbouwer werd, 
en bleef.



Deze buitenlandse collega’s had 
Gerard leren kennen tijdens de 
congressen die de International 

Society of Organbuilders (de ISO) om de 
twee jaar ergens ter wereld organiseert. 
Contacten onderhouden met collega’s in 
binnen- en buitenland was voor Gerard 
Pels altijd al iets waar hij erg mee begaan 
was. Al snel werd hij in de ISO opgenomen 
in het bestuur. In 1990 organiseerde 
hij in Antwerpen een internationaal 
orgelbouwerscongres dat geopend werd in 
het Vleeshuis door koningin Fabiola. Er liep 
toen ook een tentoonstelling over orgelbouw 
die Pels had samengesteld in samenwerking 
met de Stad Antwerpen.
 In de jaren 1990 stond Gerard Pels 
mee aan de leiding van de ISO. Hij was 
tevens hoofdredacteur van de drietalige 
vakpublicaties. In 1992 overhandigde 
hij in naam van de internationale 
orgelmakersvereniging een kerkorgel aan 
paus Johannes-Paulus II in Rome, dat de 
Heilige Vader liet plaatsen in een kerk in een 
voorstad.

In 1987 gaf Bernard Pels de fakkel als 
zaakvoerder door aan zoon Gerard. En 
Pels jr. nam de leiding enthousiast over; 

het team was ondertussen verjongd. De oude 
generatie orgelmakers gingen op enkele 
jaren tijd op pensioen.
 Midden jaren 1980 waren de 
orgelbouw-activiteiten erg gemengd. Er 
werden nieuwe orgels gebouwd, zoals in de 
kerk van het Groot Begijnhof in Leuven. Er 
werd gerestaureerd, zoals het Schyvenorgel 
in de kathedraal van Antwerpen. Ook 
twintigste eeuwse orgels, met hun elektro-
peumatische tracturen, werden gerenoveerd 
— vroeger reeds en nu nog steeds een 
specialiteit van het bedrijf.

Rome, november 1992 — Gerard Pels overhandigt een 
orgelpijp aan paus Johannes-Paulus II ter gelegenheid 
van 1000 jaar orgels in de kerken.

Antwerpen, juli 1992 — Koningin Fabiola bestudeert 
een plexiglas orgelmodel. Vandaag staat dit 
model in bruikleen van Pels-dD’Hondt in het 
Muziekinstrumentenmuseum in Brussel. — www.mim.be

Ettelijke jaren leefde een deel van de 
Vlaamse orgelwereld in onmin met 
“monumentenzorg”. Pas vanaf de 

jaren 1990 kreeg Pels-D’Hondt Orgelbouw 
de mogelijkheid om historische, door 
de Vlaamse overheid gesubsidieerde  
restauraties uit te voeren. Maar al snel 
hadden de medewerkers van Gerard Pels 
deze nieuwe materie onder de knie, en de 
resultaten worden vandaag door velen van 
topniveau bevonden.

Medewerker Marc Van den Bulck brandt op 
oude wijze de gaten in een windlade.



De orderportefeuille van Pels-D’Hondt bleef na de 
milleniumwende gevuld met een mix aan opdrachten. 
Er werden twee erg grote huisorgels— meer dan dertig 

registers elk! —gebouwd, een tiental historische orgels werd 
gerestaureerd en in België, Engeland, Nederland en Parijs werden 
20ste-eeuwse orgel gerenoveerd.
 Pels-D’Hondt Orgelbouw werd in 2011 gevraagd om 
als deskundigen restauratiedossiers op te stellen, vooral voor 
technologisch complexe instrumenten. Het eerste dossier dat nu 
in voorbereiding is, is voor de komende grote restauratie van het 
Schyvenorgel in de kathedraal van Antwerpen, in opdracht van 
de provincie Antwerpen. Ondertussen zijn ook andere studies 
besteld, o.a. door de Vlaamse overheid en de Deutschprachige 
Gemeinschaft in Belgien.
 De werkjaren 2012 en 2013 bij Pels-D’Hondt zijn zowat 
volgeboekt: drie door de overheid gesubsidiëerde restauraties 
(Ottenburg, Neeroeteren en Tielt-Winge), elektropneumatische 
renovaties (zoals het Stevens-orgel in de kapel van de Zusters 
Annunciaten in Heverlee) en de bouw van kistorgels.
 In 2012 bestaat het bedrijf 120 jaar. Het heeft geïnvesteerd 
in de renovatie van zijn ateliers. In de hoop dat jonge mensen er 
de stiel willen komen leren, om zo de kunst van het orgelbouwen 
in Vlaanderen te behouden. F

Gerard Pels heeft vaak 
last van te veel fantasie, 

en in 2004 maakte hij 
een kleine fictiefilm die 

zich volledig afspeelt 
in en rond orgels 
en orgelbouwers: 

SuperOktav.
De première werd 

gehouden op een ISO-
congres en honderden 

kopies worden wereldwijd 
nog regelmatig vertoond 

op orgelmaker-feestjes 
en door gepensioneerde 

orgelbouwers getoond 
aan hun kleinkinderen, 

om te laten zien wat voor 
speciaal beroep opa 
vroeger uitoefende.

De eerste vijf minuten van 
deze prent kunt u bekijken 

op de multmediapagina van 
deze site.

Zoersel, juli 2005 — Gerard Pels poseert trots 
voor het Pescheurorgel (1712) van Zoersel, 
gerestaureerd door zijn kundige team. 
Topfotograaf Katrijn Van Giel maakte deze foto 
voor De Standaard voor het artikel” ,,Het perfecte 
huwelijk tussen machine en instrument’’


