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Terugblik/vooruitblik voorjaarsexcursie/

donateursdag 

Op 5 mei dit jaar werd door de stichting een uiterst succes-

volle voorjaarsexcursie georganiseerd naar de stad Delft. In 

de Lutherse Kerk, de Nieuwe Kerk en de Maria van Jes-

sekerk werden de orgels van Van Oeckelen, Bätz en Maar-

schalkerweerd bezocht waarbij deze werden bespeeld door 

Petra Veenswijk en Aart Bergwerff. 

Het weer werkte op deze dag volop mee waardoor de 

schoonheid van de stad Delft goed tot uiting kwam. Ook 

was het fijn om zoveel donateurs (ca. 100) te mogen be-

groeten en de reacties waren dan ook lovend!  

 

We hopen op deze voet, zeker wat de belangstelling be-

treft, door te kunnen gaan en willen daarom hier een voor-

aankondiging doen van de voorjaarsexcursie in 2019. On-

der voorbehoud van beschikbaarheid enz. willen we dan 

op zaterdag 11 mei (dit jaar afwijkend als gevolg van de 

dodenherdenking op 4 mei) bezoeken brengen aan de 

Bergkerk, de Broederenkerk en de Lebuïnuskerk te Deven-

ter. 

In de Broederenkerk is enkele jaren geleden het Ibach-

orgel door de orgelmakers van Vulpen uitgebreid geres-

taureerd en gereconstrueerd terwijl in september van dit 

jaar het Holtgrave-orgel van de Lebuïnuskerk na vrij uitge-

breide werkzaamheden door de orgelmakers Reil weer in 

gebruik zal worden genomen. Aan beide orgels is door de 

Stichting tot behoud van het Nederlandse orgel bijgedra-

gen. 

Er zal medewerking worden gevraagd aan de organiste van 

de Lebuïnuskerk, Kirsten Gramlich en de Firma Reil zal wor-

den gevraagd om de werkzaamheden aan het orgel van de 

Lebuïnuskerk toe te lichten. 

In de voorjaars nieuwsbrief van 2019 en in de pers c.q. op 

internet zal volgend jaar een uitgebreide aankondiging 

komen te staan. 

 

Beste donateur, 

Dit jaar konden wij mede dankzij uw steun weer bijdra-

gen aan de restauratie van prachtige orgels, klein en 

groot. U kunt daarvan lezen in deze nieuwsbrief. In onze 

contacten met buitenlanders blijkt dat zij zich vaak ver-

bazen over ons rijke orgelbezit in Nederland. Maar het in 

standhouden daarvan vergt natuurlijk de nodige inspan-

ningen en financiën. 

Als bestuur dienen wij zuinig om te springen met de 

middelen die onze Stichting zijn toevertrouwd. 

De betaling van de kosten van een volledige restauratie 

gaat onze middelen uiteraard te boven. Maar een bijdra-

ge daarin wordt altijd zeer op prijs gesteld. Daarmee 

geven wij als bestuur aan dat onze Stichting het behoud 

van het betreffende orgel van groot belang acht.  

Veelal is een financiële bijdrage van onze stichting  ook 

een stimulans voor andere subsidiegevers. 

Hoe mooi is het als een restauratieproject weer met suc-

ces kan worden afgerond. En hoe blij is iedereen weer 

als het betreffende orgel weer voor jaren kan worden 

gebruikt voor kerkdiensten en concerten.  

Tijdens de donateurs-dag begin mei in Delft, die overi-

gens zeer goed bezocht is,  kon iedere bezoeker zelf een 

aantal fraaie orgels zien en beluisteren, die met een fi-

nanciële bijdrage van onze Stichting werden gerestau-

reerd. 

Als eerder vermeld is uw donatie van groot belang om 

het doel van onze stichting, ook uw stichting, te blijven 

behartigen. Wij zijn dan ook verheugd dat veel dona-

teurs al gevolg hebben gegeven aan ons verzoek om de 

donatie voor 2018 over te maken. 

Maar het is ons gebleken dat ook nog veel donateurs 

kennelijk de oproep in de vorige nieuwsbrief is ont-

gaan of gewacht hebben op een aparte uitnodiging 

om uw donatie te doen, zoals voorheen gebruikelijk 

was. De minimum donatie is € 25,00, meer mag na-

tuurlijk altijd! 

Misschien vinden velen van u het ook prettiger om 

voor de eigen administratie en/of giftenaftrek voor 

de belasting een aparte uitnodiging te ontvangen.  

Daarom hebben wij als bestuur besloten om bij deze 

nieuwsbrief alsnog een aparte uitnodigingsbrief voor 

uw donatie 2018 bij te sluiten. 

Voor zover u dit jaar nog geen donatie heeft gedaan 

verzoeken wij u vriendelijk om deze alsnog te doen. 

Wij hopen op uw medewerking en danken u bij voor-

baat. 

Het bestuur 

 

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 concerten. 

 

Het programma voor 2018/2019: 

Zaterdag 8 september  Wout van Andel 

Zaterdag 13 oktober   Willeke Smits 

Zaterdag 10 november   Jolanda Zwoferink 

Zaterdag 8 december   Paul Baan 

Zaterdag 12 januari  Nog niet bekend* 

Zaterdag 9 februari  Nog niet bekend* 

Zaterdag 9 maart   Nog niet bekend* 

Zaterdag 13 april   Nog niet bekend* 

* Zie www.nationaalorgelmuseum.nl 

Aanvang 16.00 uur. 

 

Tevens worden er in 2018/2019 een aantal lezingen ge-

organiseerd rond een thema. Deze zullen door bijbeho-

rende geluidsopnamen worden toegelicht. 

 

Zaterdag 15 september: Nederlandse orgelmeesters in 

de Gouden Eeuw (Sweelinck, van Noort, Speuy e.a.) 

Inleider: Jaap Jan Steensma 

 

Zaterdag 20 oktober: Zuid-Duitse orgelmeesters 

(Pachelbel, Muffat, Froberger, Rheinberger e.a.) 

Inleider: Peter van Dijk 

 

Zaterdag 17 november: Noord-Duitse orgelmeesters 

(Reincken, Buxtehude, Weckmann, Tunder, Böhm e.a) 

Inleider: Arjan Versluis 

 

De lezingen beginnen om 14.00 uur en duren tot ca. 

16.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur, ingang de achterin-

gang van het museum in de Hondegatsteeg. Bijdrage 

voor elke bijeenkomst € 10.-- p.p. inclusief koffie-thee 

in  de pauze. 

Aanmelding is verplicht, dit kan tot uiterlijk een week 

voor de lezing. Aanmelding bij het Nationaal orgelmuse-

um (info@nationaalorgelmuseum.nl of 0525-684220)  

 

Nadere informatie: www.nationaalorgelmuseum.nl of 

0525-681486. 

 

Nieuws van het Nationaal Orgel museum Uitgelicht: Het van den Brink-orgel in de Vi-

tuskerk te Hilversum weer hersteld 

 

In de column Uitgelicht ditmaal het orgel in de Vituskerk 

te Hilversum. 

Na tien maanden gezwegen te hebben, luisterden de klan-

ken van het Van den Brink-orgel van de rooms-katholieke 

St.-Vituskerk aan de Emmastraat in Hilversum op 22 juli jl. 

de eucharistieviering weer op. 

Het orgel werd in 1859 gemaakt voor de toenmalige St.-

Vituskerk door Matthias van den Brink uit Amsterdam. Het 

telde 24 registers verdeeld over Hoofdwerk, Onderpositief 

en Pedaal. In 1893 verhuisde Michaël Maarschalkerweerd 

het instrument naar de zangzolder in de toren van de hui-

dige Vituskerk. Rond 1920 verving Maarschalkerweerds 

opvolger het Onderpositief uit 1859 door een pneuma-

tisch geregeerd Zwelwerk. In de jaren 1969/1970 restau-

reerde Vermeulen uit Alkmaar de oudste delen van het 

orgel en verving het Zwelwerk door een nieuw Positief, 

losjes gebaseerd op het Onderpositief van 1859. Vermeu-

len voegde het oude hoofdwerkfront samen met een 

nieuw positieffront en plaatste de hoofdkas met daarach-

ter een pedaalkas in het noordtransept van de kerk. Wind-

voorziening, claviatuur en mechanische tractuur werden 

geheel nieuw vervaardigd. 

Na een halve eeuw intensief gebruik en een uitgebreide 

kerkrestauratie was het orgel aan schoonmaak en revisie 

toe. Het werk werd gegund aan orgelmaker Elbertse uit 

Soest. De orgelkassen zijn grondig schoongemaakt en de 

frontpijpen gepoetst. Lekkages in de windvoorziening zijn 

gedicht. De speling in de handklavieren, het voetpedaal en 

de mechanische toon- en registertractuur is weggenomen 

waardoor het orgel weer betrouwbaar functioneert. De 

windladen vertoonden veel lekkage; ze zijn weer winddicht 

gemaakt. Daarbij verving Elbertse de deels vergane kunst-

stof sleepafdichting en plastic registerslepen door textiel-

ringen en klassieke eiken slepen. Alle ruim 1750 pijpen zijn 

schoongemaakt, hersteld en ten slotte op de juiste klank 

gebracht en gestemd. 

Elbertse herstelde de 

gemanipuleerde intona-

tie van de oude regis-

ters en bereikte een 

betere menging bij de 

stemmen van 1970. De 

werkzaamheden wer-

den uigevoerd onder 

advies van Cees van der 

Poel. Het project is me-

de ondersteund door 

de Stichting tot Behoud 

van Nederlandse Orgel. 

Tekst: Cees van der Poel 



Gehonoreerde subsidie aanvragen in het voorjaar van 2018 

Adventskerk - Alphen aan de Rijn 

Het orgel van de Adventskerk te Al-

phen aan de Rijn is een werkstuk van 

de Duitse orgelbouwfirma Steinmeyer 

uit het jaar 1922. Dit orgel heeft grote  

muzikale kwaliteiten en is een heel 

belangrijke representant van de laat 

19e/vroeg 20ste-eeuwse Duitse or-

gelbouw stijl waarvan al veel verdwe-

nen is. Dit maakt het orgel zeer ge-

schikt voor vertolking van werken uit 

de Duitse Romantiek. Het wordt al 

vele jaren door een enthousiaste or-

gelcommissie gebruikt voor kwalitatief hoogstaande concer-

ten en behoort tot de belangrijkste cultuur erfgoederen van 

Alphen aan de Rijn. De vaste organist Simon Stelling is een 

onvermoeibaar pleitbezorger van dit orgel. 

In het recente verleden is er aan het orgel gewerkt door 

de Duitse orgelbouwer Seiffert waarbij de speeltafel met al 

haar pneumatische apparatuur werd gerestaureerd, maar nu 

is er dringend behoefte aan werkzaamheden aan de orgel-

kas. Dit wordt gedaan onder advies van Hans Fidom door de 

orgelmakers Elbertse. Werd door de Stichting al bijgedragen 

aan de werkzaamheden door Seiffert, nu is er besloten om 

ook de verdere onderdelen voor de instandhouding van dit 

instrument te steunen met een bedrag van € 1.500,00. 

R.K. Simon en Judaskerk - Ootmarsum 

Het orgel van de R.K. 

kerk te Ootmarsum is 

een werk van de Duitse 

orgelmaker Epmann uit 

Essen en dateert uit 1814. 

Deze kerk was tot het 

begin van de negentien-

de eeuw in handen van 

de protestanten maar 

werd toen (door inmenging van Koning Lodewijk Napole-

on) toegewezen aan de Katholieken. De Protestanten na-

men echter hun Berner orgel uit 1787 mee naar hun nieu-

we kerk. Om deze reden moest er een nieuw orgel komen 

dat door Epmann gebouwd werd. Deze gebruikte voor de-

len van de orgelkas, de laden en veel pijpwerk ouder en 

soms zelfs veel ouder materiaal waarvan de herkomst on-

duidelijk is. Na wijzigingen door Maarschalkerweerd en 

Vermeulen (die later weer ongedaan werden gemaakt) 

vond de eerste fase van algeheel herstel plaats in 2006 

door Flentrop. 

Nu is de tweede fase aan de beurt die zal worden uitge-

voerd door de orgelmakers Van Vulpen onder advies van 

Cees van der Poel namens de KKOR.: schoonmaak orgelin-

terieur, nieuw beleren hoofdbalg, revisie claviatuur, repara-

tie van enig pijpwerk Pedaal en een intonatiecorrectie van 

de labialen. De tongwerken zijn hier om financiële reden 

helaas nog niet in betrokken (fase 3). De werkzaamheden 

aan dit belangwekkende orgel worden door de Stichting 

ondersteund met een bijdrage van € 3.000,00 

 

Dorpskerk - Pijnacker 

In de Dorpskerk te Pijnacker 

(Zuid-Holland) werd oor-

spronkelijk in 1830 door de 

Amsterdamse orgelmakers 

Knipscheer (Hermanus I en 

II) een orgel gemaakt. Het 

werd overigens geplaatst in 

de oude Kerk. Daarna volg-

de een vergroting door 

Kam en van der Meulen, overplaatsing naar het nieuwe 

kerkgebouw door Scholgens en van den Haspel, en wijzi-

gingen door van der Kleij. Daarna werd het orgel rigoreus 

omgebouwd door Jac. van der Linden en zijn opvolger 

van Heijningen uit Leiderdorp tot een 3 klaviers instru-

ment met vrij pedaal met 30 registers (oorspronkelijk bij 

Knipscheer 2 klavieren met aangehangen pedaal met 15 

registers). Hierdoor ontstond een technisch gecompli-

ceerd orgel met een heterogene klank waarbij ook nog 

soms inferieure materialen werden gebruikt. Dit werd, sa-

men met toenemende storingen, de laatste tijd steeds 

meer als een probleem ervaren en is de klank onbevredi-

gend.  

Er is door de adviseur Aart Bergwerff een restauratie-

plan gemaakt met twee opties, afhankelijk van de financi-

ële mogelijkheden. Wel zullen beide opties uitgaan van 

een orgel geheel in de geest van Kam en van der Meulen/

Knipscheer. Hierbij zal veruit het meeste pijpwerk van Van 

der Linden worden vervangen. De Stichting heeft besloten 

om deze werkzaamheden te steunen met een bedrag van 

€ 1.000,00.  

Michaelskerk - Oosterland (NH) 

Het orgel in de Mi-

chaelskerk te Ooster-

land op Wieringen 

(vlakbij de afsluitdijk) is 

een groot kabinet-orgel 

van de Rijnlandse orgel-

maker Jacob Engel-

brecht Teschemacher. 

Het werd gemaakt in 

1762 voor (waarschijnlijk) de Amsterdamse burgemeester 

van de Poll en kwam in de negentiende eeuw via een kerk 

in Velsen in Oosterland terecht. Hier werd het in 

1974/1994 gerestaureerd door Albert de Graaf uit Leus-

den. Het instrument is vrijwel gaaf bewaard gebleven en 

behoort zonder meer tot de fraaiste en grootste Neder-

landse huisorgels uit de achttiende eeuw. 

Het orgel is nu aan groot onderhoud toe wat zal wor-

den uitgevoerd door de orgelmakers Bakker en Timmenga 

te Leeuwarden, die het instrument al jaren in onderhoud 

hebben. Dit gebeurd in overleg met de RCE adviseur Wim 

Diepenhorst en zal door de Stichting worden ondersteund 

met een bedrag van € 1.500,00. 

 

 

Hervormde kerk - Cornwerd 

Cornwerd ligt precies aan de ande-

re kant van de afsluitdijk in Fries-

land. In de hervormde kerk van dit 

kleine dorp werd in 1865 gemaakt 

door de orgelmakers van Dam en is 

een in oorsprong zeer fraai instru-

ment wat echter inmiddels in een 

zeer slechte staat verkeerd. In 1984 

(!) werd al door de orgelmakers 

Bakker en Timmenga, die het orgel 

toen onderhielden een offerte uit-

gebracht voor restauratie van pijp-

werk en laden. Inmiddels is het instrument nauwelijks be-

speelbaar meer en is een technische restauratie zeer ur-

gent geworden. Er is een stichting opgericht om de kerk 

met de inventaris (dus ook het orgel) te beheren, onder-

houden en exploiteren. De dringend nodige werkzaamhe-

den kosten € 143.000,00 en de Stichting heeft besloten 

om dit te ondersteunen met een bedrag van € 2.000,00. 

R.K. Kerk - De Meije 

In Zuid-Holland ligt in de buurt 

van Woerden en Zegveld het 

dorp De Meije. Voor de direct na 

het herstel van de bisschoppelijke 

hiërarchie in 1853 gebouwde 

kerk  maakte de Utrechtse orgel-

maker Maarschalkerweerd in 

1887 een nieuw orgel. Dit instru-

ment heeft slechts 7 jaar dienst-

gedaan want het werd in 1895 

door Maarschalkerweerd vervan-

gen door een vrijwel identiek or-

gel. De reden hiervan is niet goed 

gedocumenteerd maar is zeker grote schade door brand 

als gevolg van blikseminslag. Er scheen nog wel iets her-

gebruikt te zijn maar precies wat is niet bekend. 

Het orgel is ongewijzigd bewaard gebleven maar in 

2012 was het nodig om het integraal te restaureren. Om 

budgettaire reden is toen besloten dit in een aantal fases 

te doen. Na de windvoorziening en de tractuur (in 3 fasen) 

door de orgelmakers Elbertse uit Soest, is het nu tenslotte 

de beurt aan de orgelkas, de laden en het pijpwerk. Ook 

dit zal door Elbertse worden uitgevoerd onder advies van 

Roger van Dijk. Aan deze laatste fase wordt door de Stich-

ting bijgedragen en wel met een bedrag van € 1.500,00.  

H. Lambertuskerk - Nederweert 

De Lambertuskerk in Nederweert 

heeft een bewogen geschiedenis 

achter de rug. Oorspronkelijk in de 

15e eeuw gebouwd, brandde de 

kerk als gevolg van blikseminslag 

een paar keer uit en werd tenslotte 

in ca. 1850 ingrijpend verbouwd. 

Hierna werd in 1852 een nieuw orgel 

geleverd door de Belgische orgel-

maker Clerinx uit Sint-Truiden. Deze 

heeft een grote productie op zijn naam staan, waarvan in 

Nederland het orgel van Nederweert het grootst is. Zijn 

eerste periode was nog vrij klassiek georiënteerd, het or-

gel van Nederweert behoort ook hiertoe. Na grote be-

schadigingen in 1944 als gevolg van oorlogshandelingen 

is het in 1954 gerestaureerd door Vermeulen uit Weert. 

Deze bracht wel wijzigingen aan, m.n. op rugwerk en pe-

daal maar respecteerde tot op zekere hoogte het oude 

materiaal. Hierna volgde nog werkzaamheden door Ver-

meulen en Flentrop. 

Nu zijn echter ingrijpendere werkzaamheden nodig 

die onder advies van Roger van Dijk  zullen bestaan uit 

een integrale aanpak waarbij een volledige technische res-

tauratie zal worden gecombineerd met een gedeeltelijke 

reconstructie van de Clerinx toestand van 1852. Dit zal 

worden uitgevoerd door de orgelmaker Hans van Rossum 

en wordt door de Stichting gesteund met een bijdrage 

van € 2.000,00. 

Hervormde kerk - Besoyen 

Het orgel van de Hervormde kerk te 

Besoyen werd in 1857 gemaakt door 

de orgelmakers Vollebregt en Zoon te 

Den Bosch. Het instrument werd in de 

loop van de tijd gerestaureerd en ge-

wijzigd door Blank waarbij de klavia-

tuur naar de zijkant werd verplaatst. 

Tevens werd ingegrepen in de lade 

waarbij nu duidelijk is dat deze een 

integrale restauratie behoeft om de 

bespeelbaarheid te garanderen, samen met ander werk. 

Helaas is het om financiële reden vooralsnog niet moge-

lijk de Vollebregt toestand te reconstrueren. De werk-

zaamheden zullen onder advies van Peter van Dijk wor-

den uitgevoerd door orgelmaker Henk van Eeken en 

wordt ondersteund met een bijdrage van € 1.500,00. 

Hervormde kerk - Nootdorp 

Het fraaie orgel van de kerk te 

Nootdorp is een werkstuk van de 

orgelmaker Pieter Assendelft en 

kwam gereed in 1763. Dit instru-

ment, een van de weinige Assen-

delft orgels die nog over zijn, is in 

de 20ste eeuw gerestaureerd maar 

is nu weer, vooral voor wat betreft 

windvoorziening, laden en mecha-

niek, aan een restauratie toe. Ook 

zullen werkzaamheden worden 

uitgevoerd die gericht zijn op rehabilitatie van de klank. 

Deze zal worden uitgevoerd door de orgelmakers van Vul-

pen, er is (nog) geen adviseur benoemd, maar de werk-

zaamheden staan wel onder toezicht van de RCE. De Stich-

ting heeft besloten om deze restauratie werkzaamheden 

te ondersteunen met een bedrag 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. 


