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Voorjaarsexcursie/donateursdag 2018 

Op 5 mei 2018 hoopt de Stichting tot behoud van het Ne-

derlandse orgel haar traditionele voorjaarsexcursie te hou-

den. Het doel is dit keer de historische stad Delft, waar we 

naar drie orgels gaan die met een bijdra-

ge van de Stichting zijn gerestaureerd. 

Het programma ziet er als volgt uit: 
 

10.00-10.30 uur ontvangst met koffie/thee 

etc. in de Lutherse Kerk aan het Noordein-

de 4. Hier wordt het van Oeckelen orgel 

uit 1889 bespeeld door Petra Veenswijk, 

terwijl uitleg wordt gegeven over de res-

tauratie door Reil waarvan 

de eerste fase is gerealiseerd. 
 

Na vrije tijd voor de lunch (op eigen gele-

genheid), waarbij o.a. de Oude Kerk kan 

worden bezocht, gaan we om 14.00 uur 

verder in de Nieuwe kerk. Hier licht de ad-

viseur tijdens de laatste restauratie, Aart 

Bergwerff, de herstelwerkzaamheden aan 

het Jonathan Bätz orgel uit 1839 toe, en 

bespeelt daarna het instrument met 

een fraai programma. 
 

Tot slot om ca. 15.00 uur lopen we 

naar de naast de Nieuwe kerk gelegen 

Maria van Jessekerk waar Petra Veens-

wijk ons ontvangt op haar Maar-

schalkerweerd orgel uit 1893. Dit in-

strument dat, met name voor de tractuur, een aantal jaren 

geleden door Elbertse in oude luister werd hersteld, is een 

van de belangrijkste orgels in het oeuvre van Maarschalker-

weerd. Petra speelt een passend programma en we sluiten 

deze dag af met koffie/thee waarbij de vrijstaande speelta-

fel kan worden bezichtigd en met Petra kan worden nage-

praat. Om 17.00 uur hopen we dan deze dag te besluiten. 
 

Ook niet-donateurs zijn van harte welkom. De deelname-

prijs voor donateurs is € 25,00, voor niet-donateurs € 30,00. 

Aanmelden bij voorkeur op orgelstichting@hetnet.nl of 

telefonisch op dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur op 

0525-684220 bij de administratie, Mevr. Roozeboom, onder 

vermelding van wel/geen donateur, naam, adres en het 

aantal deelnemers. U bent definitief aangemeld na uw be-

taling op rekening NL06 INGB 0003 0927 57 onder vermel-

ding van “voorjaarsexcursie”, aantal personen, naam en 

adres. Het is ook mogelijk om na aanmelding in de Luther-

se kerk te betalen. In de Lutherse kerk wordt het program-

maboek en toegangsbewijzen voor de Oude en de Nieuwe 

kerk aan de deelnemers uitgereikt. 

Beste donateur, 

Als bestuur van de Stichting tot behoud van het Neder-

landse orgel zijn wij enorm blij met uw steun! Dankzij de 

jaarlijkse donaties en regelmatige extra giften en testa-

mentaire beschikkingen is het mogelijk om aan de in-

standhouding van ons rijke Nederlandse orgelbezit in 

belangrijke mate bij te dragen. 
 

Uit de financiële verslagleggingen van onze stichting 

kunt u afleiden dat de inkomsten uit zogeheten levende 

gelden de laatste jaren helaas afnemen. Dat kan niet 

worden gezegd van de kosten. En dat betekent per saldo 

dat minder overblijft voor de verwezenlijking van ons 

gezamenlijke doel.  
 

Vanzelfsprekend willen wij u als donateur graag laten 

genieten van interessante publicaties over orgels, boei-

ende excursies, etc. Ook stellen wij het contact tussen 

bestuur en achterban op hoge prijs. Maar wij zien dat de 

kosten daarvan soms niet meer in verhouding staan tot 

de opbrengsten. Excursies, in het bijzonder die met bus-

vervoer en schriftelijke publicaties met de daaraan ver-

bonden bezorgkosten vragen onevenredig veel van de 

financiële middelen. 
 

Digitale verzending van nieuwsbrieven, publicaties en 

andere communicatie kan ons veel kosten besparen. In 

deze tijd is het niet meer mogelijk dit gegeven te nege-

ren.  De Stichting heeft daarom de intentie om in het 

vervolg de communicatie zo veel mogelijk digitaal te 

laten plaats vinden. Dit alles om het doel van de stich-

ting te kunnen blijven verwezenlijken. Degenen onder 

u, die gebruik maken van het internet, zouden wij 

dringend willen verzoeken om hun email-adressen 

kenbaar te maken aan onze stichting. Wees ervan 

overtuigd dat wij deze alleen gebruiken voor de 

communicatie met u! Daarmee zou u ons geweldig 

helpen. Ook wordt communicatie via de website: 

www.sbno.org steeds belangrijker! 
 

Wij hopen dat u begrip heeft voor onze overwegingen 

en de veranderingen die gaan komen. 

Daarnaast is de introductie van deze nieuwsbrief (twee 

maal per jaar) een verandering. Om te beginnen per 

post, maar naar degenen met email hierna langs elektro-

nische weg. Ook zal de nieuwsbrief, met enige vertra-

ging, op de website worden gepubliceerd. Wat blijft is 

de uitgave van één publicatie per jaar (in het voorjaar)

over een interessant orgel onderwerp, uiteraard exclusief 

voor onze donateurs. En natuurlijk de voorjaarsexcursie, 

zie hiernaast, die het karakter van een donateursdag zal 

krijgen. 

 Donatie 2018 
Heeft u uw donatie voor 2018 al overgemaakt? Zo 

niet dan zou u ons, maar vooral het historische orgel 

in Nederland een grote dienst bewijzen dit alsnog te 

doen. De minimum donatie is € 25,00 maar hogere 

bedragen zijn natuurlijk zeer welkom! Graag op re-

kening NL06 INGB 0003 0927 57  onder vermelding 

van naam, adres en “donatie 2018”. 

Gaat u verhuizen, krijgt u een ander e-mail adres of wij-

zigt er anderszins iets? Geeft dit aub op aan onze stich-

ting, per email, post of telefonisch! 

Ook zijn wij graag bereid om u te informeren over fis-

caalvriendelijke giften en/of beschikkingen bij testa-

ment. Want zoals bekend is onze stichting een zogehe-

ten ANBI-instelling. Informatie daarover vindt u ook op 

de website. 

Nieuws van het Nationaal Orgel museum 

Vaste zaterdagbespelingen op het Leeflangorgel 

Elke tweede zaterdag van de maand (behalve in juli en 

augustus) vindt een bespeling plaats op het Boon-

Leeflangorgel. De organisten doen dit pro deo, en de 

entree kan daarom ook gratis zijn. De organisten zijn 

altijd professionals of semi-professionals, u kunt verze-

kerd zijn van een zeer verzorgde middag!  

De ingang voor de concerten is in de Hondegatsteeg. 

De kapel is open vanaf 15.30 uur. Wij adviseren u op 

tijd te komen wanneer u verzekerd wilt zijn van een 

goede zitplaats; het is altijd goed bezet bij deze concer-

ten. 

Het programma voor 2018: 

Zaterdag 10 maart    Ingeborg van Dokkum 

Zaterdag 14 april    Jurjan Lipke 

Zaterdag 12 mei    Gert Oldenbeuving 

Zaterdag 9 juni    Gerrit Hoving 

Zaterdag 8 september  Wout van Andel 

Zaterdag 13 oktober   Willeke Smits 

Zaterdag 10 november   Jolanda Zwoferink 

Zaterdag 8 december   Paul Baan 

Aanvang 16.00 uur. 

Voorlopig verkort financieel overzicht 2017 

Nicolaas van Hirtum maakte de kas van het 

‘Seijbel-orgel’ 

In 2013 vervaardigde orgelmakerij Reil in opdracht van de 

SBNO een instrument met gebruikmaking van een monu-

mentale zuidelijke achttiende-eeuwse orgelkas en een 

historisch pijpenbestand dat grotendeels wordt toege-

schreven aan de zeventiende-eeuwse orgelmaker Pieter 

Backer. Het ‘nieuwe oude’ instrument werd in bruikleen 

gegeven aan het Nationaal Orgelmuseum in Elburg, waar 

het in de ontvangsthal staat opgesteld.  

De geschiedenis van de kas is veelbewogen. Orgelmaker 

Frans Smits nam in 1850 het meubel  over van de St.-

Elisabethkerk in Grave en leverde dat, voorzien een nieuw 

binnenwerk aan de St.-Lambertuskerk van Groot-Linden. 

In 1915 plaatste Verschueren alleen het Smits-binnenwerk 

over naar de nieuwe kerk van Groot-Linden. De kas kwam 

in 1927 terecht in Evangelisatiegebouw Rehoboth in Den 

Hulst, met wederom een nieuw binnenwerk. Daar deed het 

dienst tot 1969. Uiteindelijk kwam de kas in de jaren 1980 

in bezit van Reil. 

Recent speurwerk van Frans Jespers leverde de ontbreken-

de puzzelstukjes over de vroegste geschiedenis van de 

kas. Het is bekend dat orgelmaker Nicolaas van Hirtum 

(1752–1810) uit Hilvarenbeek in 1797 een nieuw orgel 

maakte voor de katholieke schuurkerk van Grave. Hij te-

kende dit zelf op in zijn Organogravi, zonder nadere gege-

vens. Twee aanwijzingen maken zeer aannemelijk dat de 

kas in Elburg die van het betreffende Van Hirtum-orgel is. 

In de eerste plaats bood het kerkbestuur van Grave via 

een advertentie in De Noord-Brabander van 18 maart 

1843 een kerkorgel met tien registers aan, onmiskenbaar 

met de dispositie van Van Hirtum. Ten tweede heeft de 

heer Léon van Liebergen, oud-conservator van het Muse-

um voor Religieuze Kunst uit Uden, onlangs na onderzoek 

ter plekke het originele snijwerk van de Elburgse orgelkas 

toegeschreven aan de Udense beeldhouwer Petrus Ver-

hoeven (1729–1816). 

Het kerkbestuur van 

Grave slaagde er in 

1843 wel in het bin-

nenwerk van het 

Van-Hirtum-orgel te 

verkopen, maar de 

kas bleef in Grave 

achter totdat Smits 

hem in 1850 aan-

kocht om in Groot-

Linden te gebrui-

ken.  

(tekst Frans Jespers, 

bewerking Cees van 

der Poel, zie ook 

Het Orgel, maart 

2018) 

Totale baten      €     42.707 

(Donaties, Legaten, Excursies, Interest) 

 

Totale lasten      €     20.820 

(Ecxursies, ICT, Mailing, Admie, Bestuur, 

Huisvesting, Publicaties, Bankkosten, 

Algemene kosten) 

       ————–- 

Batig Saldo      €     21.887 

 

Af: Verstrekte subsidies    €     39.060 

       ————— 

Saldo Vermogensmutatie    € -/-17.113 

 

Vermogen per 31-12-2017   €   169.747 



Gehonoreerde subsidie aanvragen in het najaar van 2017 

St. Jans Geboorte - Hoogwoud 

Dit orgel werd in 1873 gemaakt                    

door Lodewijk Ypma in de neo-

gotische pseudo basiliek van Th. Mol-

kenboer. In 1939 werd het instrument 

gepneumatiseerd door Vermeulen 

Alkmaar. 

De restauratie gaat uit van de huidige 

pneumatische situatie maar is verder 

een technische optimalisering die 

inmiddels hard nodig is. Uiteraard 

zullen de nodige correcties in het 

concept worden doorgevoerd. De restauratie wordt uitge-

voerd door Flentrop Orgelbouw onder advies van Cees van 

der Poel. De Stichting draagt aan dit project € 500,00 bij.  

Dorpskerk - Maarsbergen 

Dit kleine één-klaviers orgel, van 

P. van Dam uit 1886, geleverd via 

de Amsterdamse orgel en piano-

handel Goldschmeding, heeft 

groot onderhoud nodig dat zal 

worden uitgevoerd door Flentrop 

Orgelbouw. Er is geen adviseur bij 

betrokken en de Stichting draagt aan het instandhouden van 

dit instrument bij door een bedrag van € 1.000,00. 

Oud Katholieke kerk - Culemborg 

Dit orgel werd in 1900 gemaakt door Jo-

han Frederik Witte (Fa. J. Bätz & co) als 

een van zijn laatste werken. Het is gevat 

in een fraaie neorenaissance kas. Het or-

gel zal door de Orgelmaker van Eeken 

technisch worden hersteld onder advies 

van de Oud-Katholieke orgelraad, waarbij 

de door Sanders in 1946 aangebrachte 

dispositiewijzigingen vooralsnog ge-

handhaafd blijven. Voor de instandhou-

ding van dit nog zeer ambachtelijk gemaakte instrument, zal 

door de Stichting € 2.000,00 worden bijgedragen. 

Urbanuskerk - Bovenkerk 

Het orgel van deze kerk was oorspronkelijk in 1930 

door Jules Anneessens gebouwd voor de voormalige St. 

Anna kerk te Breda. In 2000 werd het gekocht door de 

Bovenkerkse Urbanuskerk en daar in het linker transept 

geplaatst. Door allerlei oorzaken is het nu noodzakelijk 

geworden om het te verplaatsen naar de koorzolder. Dit 

zal worden uitgevoerd door Adema’s Kerkorgelbouw on-

der supervisie van Ton van Eck en wordt door de Stichting 

mede ondersteund met een bedrag van € 1.000,00. 

St. Vituskerk - Hilversum 

Dit orgel met hoofdwerk, onderpositief en vrij pedaal 

in de uit 1890 daterende Cuyperskerk, bevat pijpwerk van 

Meere, Van den Brink, Maarschalkerweerd en Vermeulen 

Alkmaar. Deze laatste herbouwde het orgel in 1970 in een 

transept van de kerk en maakte een nieuwe positiefkast. 

Het redelijk heterogene instrument verdient naast een 

uitgebreid technisch herstel een herintonatie om de ver-

schillende delen (m.n. het positief) 

beter aan elkaar te laten aansluiten. 

Zo komt de historische kern van Mee-

re en van den Brink ook beter tot zijn 

recht. Elbertse orgelmakers te Soest, 

die het orgel al lang in onderhoud 

hebben, gaat dit uitvoeren onder ad-

vies van Cees van der Poel. De Stich-

ting heeft besloten om € 2.500,00 aan 

dit project bij te dragen. 

Pieterskerk - Breukelen 

Het orgel van de Pieterskerk te Breu-

kelen is een werkstuk van Gideon Tho-

mas Bätz uit het jaar 1787. Het werd in 

1867 door Witte met een tweede kla-

vier (onderposi-tief) uitgebreid. Witte 

zou dit ook doen bij de Bätz orgels in 

Loenen aan de Vecht en Amersfoort. 

In de eerste helft van de 20ste eeuw 

werden door W. van Dijk wijzigingen 

aangebracht, waarbij de dispositie 

overigens vrijwel onaangetast bleef, 

alleen gingen de oorspronkelijke balgen verloren. In 1980 

restaureerde van Vulpen het orgel. 

Nu is het dringend toe aan een conserverende restau-

ratie  waarbij ook de oude windvoorziening wordt gere-

construeerd en enkele andere correcties, m.n. aan de 

windladen,  worden uitgevoerd. Het werk is opgedragen 

aan Orgelmaker Hans van Rossum die de restauratie on-

der advies van Jan Jaap Steensma zal uitvoeren. Vanwege 

het grote belang van dit orgel steunt de Stichting dit pro-

ject met een bedrag van € 3.000,00. 

Dorpskerk - Beilen 

Het orgel in de dorpskerk van Beilen dateert uit de 

jaren 1840 en 1862. Na aanvankelijke bouw door J.W. Tim-

pe werd het in 1862 door van Oeckelen geheel opnieuw 

gemaakt en opgeleverd. Het één-klaviers instrument is 

grotendeels bewaard gebleven maar behoeft nu een uit-

gebreid technisch herstel dat zal worden uitgevoerd door 

de orgelmakerij Heideveld onder advies van Stef Tuinstra. 

De Stichting heeft hiervoor een subsidie van € 2.500,00 ter 

beschikking gesteld. 

Nicolaaskerk - Vlieland-oost 

In deze dorpskerk op Vlieland prijkt 

een orgel waarvan de bouwer onbe-

kend is maar wat moet dateren uit ca. 

1780. De plaatsing in Vlieland dateert 

van 1879. Het is in later jaren stevig 

herbouwd door Mense Ruiter, terwijl 

ook de orgelmaker Reil zijn sporen 

heeft nagelaten. Men wil dit orgel 

graag in optimale conditie brengen 

door technisch groot onderhoud Hier-

voor ligt er een offerte van Mense Ruiter en de Stichting 

heeft besloten om hier een bedrag van € 500,00 voor uit 

te trekken. 

Stephanuskerk - Hasselt 

Het welbekende orgel van de 

Stephanuskerk te Hasselt werd in 

1806 gemaakt door de orgelma-

ker Rudolf Knol. Diverse orgelma-

kers hebben in de loop van de 

jaren aan dit instrument gewerkt, 

waarbij o.a. door de torenrestau-

ratie de oorspronkelijke wind-

voorziening verloren ging. In 

1968 werd door K.B. Blank bij een 

restauratie een vrij pedaal aange-

bracht. Na een eerste fase van de 

algehele restauratie door Verschueren in 2012, waarbij 

met name het rugwerk onder handen werd genomen, is 

het nu de beurt aan het overige deel waarbij diverse zaken 

uit het verleden worden gecorrigeerd. Ook dit werk zal 

door Verschueren orgelbouw te Ittervoort worden uitge-

voerd onder advies van Aart van Beek. De Stichting heeft 

hiervoor een bijdrage van € 1.500,00 verstrekt. 

Augustijnenkerk - Dordrecht 

Het orgel van de Augus-

tijnenkerk in Dordrecht 

dateert uit 1899 en werd 

gemaakt door de orgel-

maker Maarschalker-

weerd, ter vervanging 

van het oude Hess orgel. 

Het was een van de eer-

ste pneumatische orgels van Maarschalkerweerd (systeem 

C.G. Weigle) en nog heel ambachtelijk gemaakt. Het in-

strument is gaaf bewaard gebleven en is, na conserveren-

de (onderhouds)werkzaamheden door Vermeulen Alk-

maar en Flentrop, weer aan een grote onderhoudsbeurt 

toe waarbij vooral de pneumatische onderdelen (bv. de 

windladen) en de tongwerken aandacht behoeven, dit in 

verband met loodcorrosie. Het werk zal worden uitge-

voerd door Elbertse te Soest onder advies van Jos Laus. 

De Stichting heeft besloten hiervoor met € 1.000,00 bij te 

dragen. 

Hervormde kerk - Zwartsluis 

Zwartsluis heeft een één-klaviers orgel 

van Rudolf Knol uit 1796 dat in de 

loop der jaren was gewijzigd door o.a. 

Proper en Valcx en Van Kouteren. Knol 

gebruikte overigens waarschijnlijk wat 

oud materiaal en leverde het orgel in 

fases op. In 1974 bracht Leeflang de 

Knol situatie weer min of meer terug. 

Na een deelrestauratie in 2007 m.b.t. 

de tractuur, lade e.d is nu de beurt aan het pijpwerk. Het 

klankbeeld, te ver verwijderd van andere Knol orgels, ver-

dient correctie en aanpassing aan de goede staat van de 

rest van het orgel, in combinatie met enkele correcties.  

Mense Ruiter orgelmakers gaat dit werk uitvoeren onder 

advies van Stef Tuinstra en Zwartsluis ontvangt hiervoor 

van de Stichting een bijdrage van € 2.000,00. 

Hervormde kerk - Genemuiden 

In Genemuiden is het orgel van 

Zwier van Dijk uit 1885 aan groot 

onderhoud toe. Dit orgel wordt nog 

vaak verward met het vorige instru-

ment van Van Gruisen en Lohman 

(1820/1824), maar dat ging bij de 

kerkbrand in 1882 verloren. Het 

Zwier van Dijk orgel heeft echter 

hetzelfde frontontwerp (met in 1885 

nog een rugwerk) doordat van Dijk 

een zeer conservatief werkende or-

gelmaker was.  In de 20ste eeuw werkten Verschueren en 

Kaat&Tijhuis aan het orgel wat een vrij pedaal en enkele 

dispositiewijzigingen ten gevolge had. Het inmiddels nodi-

ge werk aan dit fraaie instrument zal worden uitgevoerd 

door de orgelmakers Reil onder advies  van Stef Tuinstra. 

De Stichting draagt aan deze werkzaamheden een bedrag 

van € 2.500,00 bij. 

Lutherse kerk - Alkmaar 

Deze kerk kwam ter sprake 

door een trieste oorzaak. 

Werd het prachtige orgel, 

waarschijnlijk gemaakt door 

Christian en Pieter Muller 

(hoofdwerk) en Ypma 

(nevenwerk, met oud pijp-

werk) enige jaren geleden nog geheel gerestaureerd door 

Flentrop (waaraan door de Stichting uiteraard werd bijge-

dragen), nu liep het instrument grote schade op door in-

brekers die zich in het orgel verschansten en geen been 

zagen in het vernielen van pijpen en tractuurdelen. De 

schade werd door Flentrop geraamd op ca. 30.000 tot 

35.000 Euro. Uiteraard wil de Stichting op de noodkreet 

van de Lutherse kerk te Alkmaar positief reageren en heeft 

besloten om hiervoor een bedrag van € 3.500,00 uit te 

trekken. 

 

Ev. Lutherse Kerk - Paramaribo 

In deze kerk prijkt een orgel 

van Jonathan Bätz dat in 1836 

door C.G.F. Witte in Paramari-

bo werd opgebouwd. Bijzon-

der is de toepassing van ma-

terialen. Na wijzigingen in de 

loop van de tijd en onder-

houd vanuit Nederland was 

het instrument aan uitgebreidere werkzaamheden toe. 

Deze zijn onder advies van Rudi van Straten en Aart Berg-

werff uitgevoerd door de orgelmakers Pels en van Leeu-

wen. De Stichting heeft besloten dit fraaie stukje Neder-

landse cultuur in het buitenland te steunen met een be-

drag van € 2.500,00. 

Voor de boven vermelde omschrijvingen werd geput uit gegevens 

verstrekt door de diverse aanvragers, waarvoor dank wordt gezegd. 

Voor de foto’s: Orgelfoto.nl, waarvoor eveneens dank. 


