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Voorjaarsexcursie/donateursdag 

Op 11 mei 2019 hoopt de Stichting tot behoud van het 

Nederlandse orgel haar traditionele voorjaarsexcursie te 

houden. Mede in verband met het afscheid van Maarten 

Seijbel (zie hiernaast) hopen we drie orgels in Kampen te 

bezoeken. Het programma ziet er als volgt uit: 

 

10.30-11.00 uur ontvangst met 

koffie/thee etc. in de Buitenkerk 

aan de Buiten Nieuwstraat 101. 

Hier wordt het Hinsz orgel uit 

1754 bespeeld door Cees van der 

Poel. 
 

Na vrije tijd voor de lunch (op 

eigen gelegenheid), gaan we om 

13.30 uur verder in de Sint Anna-

kapel aan de Broederweg 10. Hier 

worden de laatste werkzaamhe-

den aan het Proper orgel uit 1897 

toegelicht door de adviseur Herman Kamp en wordt het 

instrument bespeeld door Cees 

van der Poel. 
 

Tot slot lopen we naar de Bo-

venkerk waar vanaf 14.50 uur 

eerst het grote Hinsz orgel 

wordt bespeeld door Ab 

Weegenaar en Wim Diepen-

horst. Vervolgens gaan we naar 

het koor van de kerk waar we 

afscheid nemen van Maarten 

Seijbel. Hierbij zullen Wim Die-

penhorst en Cees van der Poel 

het koororgel van Reil bespelen 

en zullen de voorzitter Matthé Ackerman en de penning-

meester Mario van Overbeeke het woord voeren. 
 

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 bij de administratie, Mevr. Roozeboom (0525-

684220 of 06-8761 4984), onder vermelding van wel/geen 

donateur, naam, adres en het aantal deelnemers. U bent 

definitief aangemeld na uw betaling op rekening NL06 

INGB 0003 0927 57 onder vermelding van 

“voorjaarsexcursie”, aantal personen, naam en adres. Het is 

ook mogelijk om na aanmelding in de Buitenkerk te beta-

len. In deze kerk wordt het programmaboek aan de deelne-

mers uitgereikt. 

Afscheid Maarten Seijbel/Uitnodiging 

Op 20 september 1973 is de Stichting tot Behoud van het 

Nederlandse Orgel opgericht door Maarten Seijbel. Vanaf 

de oprichting is hij onafgebroken als voorzitter actief ge-

weest bij de stichting. Maarten Seijbel heeft het bestuur 

op 20 september jl. laten weten om na exact 45 jaar zijn 

bestuurslidmaatschap  te willen beëindigen. Hij vond het 

tijd om het stokje aan anderen door te geven. 

Het spreekt voor zich dat Maarten Seijbel van groot be-

lang is geweest en heel veel betekend heeft voor onze 

stichting. Talrijke verzoeken voor een financiële onder-

steuning voor de restauratie van een orgel zijn door het 

bestuur beoordeeld en ingewilligd. 

Bij alle bestuurswisselingen In de afgelopen decennia 

bleef Maarten Seijbel. Dat betekende dat zijn inbreng en 

zijn uitgebreide netwerk in orgelland ook behouden bleef 

voor onze stichting. 

 

Het bestuur heeft grote bewondering voor alle moeite die 

hij zich heeft getroost, bijgestaan door zijn echtgenote en 

gezin, om de Stichting tot het Behoud van het Neder-

landse Orgel tot een groot succes te maken.  

Het afscheid van een zeer gewaardeerd bestuurslid is al-

tijd een lastig moment. En dat geldt zeker nu Maarten 

Seijbel als voorzitter bij de stichting – een van zijn gees-

teskinderen – vertrekt. Maar “zijn stichting” blijft voortbe-

staan en actief!  

Als bestuur hopen wij het aan ons gegeven stokje  in te 

kunnen blijven zetten voor het behoud van nog zoveel 

fraaie historische orgels. Instrumenten die, nu of in de 

toekomst, onderhoud of restauratie behoeven. Met de 

donateurs en anderen, die de Stichting tot Behoud van 

het Nederlandse Orgel daadwerkelijk willen ondersteu-

nen, zal het bestuur zich blijven inspannen om in de geest 

van Maarten Seijbel zoveel mogelijk historisch interessan-

te orgels te behouden. 

 

Het bestuur wil graag op de komende donateursdag, za-

terdag 11 mei a.s. ook iedereen in de gelegenheid stellen 

om afscheid te nemen van Maarten Seijbel.  

Niet alleen zullen fraaie orgels in Kampen worden be-

zocht en worden bespeeld, maar aan het einde van de 

dag zal ook iedere aanwezige persoonlijk afscheid kun-

nen nemen van Maarten Seijbel en zijn echtgenote onder 

het genot van een hapje en een drankje. Wij nodigen u 

van harte uit om deze bijzondere donateurs dag bij te 

wonen! 

Het bestuur 

 
Uitgelicht: Het orgel van de Oude Kerk te 

Amsterdam 
 

Binnenkort wordt het Vater/Müller-orgel van de Oude 

Kerk in Amsterdam na een jarenlange restauratie officieel 

gepresenteerd. Het instrument stal veler hart en veel or-

gelliefhebbers zullen met spanning uitzien naar de klank 

van dit hoofdstedelijke orgelicoon. De Stichting tot Be-

houd van het Nederlandse Orgel kon, dankzij de steun van 

haar donateurs een aanzienlijk bedrag schenken aan het 

restauratieproject. 

Christian Vater, een orgelmaker uit de ‘stal’ van Arp 

Schnitger, leverde het instrument op in 1726. Het telde 46 

registers verdeeld over drie manualen en pedaal. De Am-

sterdamse beeldhouwer Jurriaan Westerman vervaardigde 

de rijk uitgevoerde orgelkassen en het balkon. Vanaf ver-

moedelijk 1735 voerde men omvangrijke werkzaamheden 

uit aan de scheefgezakte toren van de kerk; in het kader 

daarvan werd het orgel gedemonteerd. Johann Caspar 

Müller herplaatste het instrument tussen 1738 en 1742 en 

bracht bij die gelegenheid aanzienlijke veranderingen aan. 

Hij maakte een nieuwe windvoorziening en nieuwe wind-

laden, voegde acht registers toe, schoof labiaalregisters 

naar boven toe op en creëerde zo een wijdere mensuur; 

de tongwerken werden gewijzigd. Verschillende orgelma-

kers hadden het instrument nadien in onderhoud. Johann 

Heinrich Hartmann Bätz voerde in 1763 de eerste grote 

reparatie uit, in 1824 werkte Dirk Hendrik Lohman aan het 

orgel. C.G.F. Witte voerde in 1869/1870 groot herstel uit 

waarbij weliswaar enkele ‘moderne’ elementen werden 

doorgevoerd, maar het orgel toch zijn achttiende-eeuwse 

klankkern behield.  

In het kielzog van een grootscheepse kerkrestauratie vanaf 

1959 dacht men na over restauratie van het orgel. De uit-

gangspunten hiervoor waren onderwerp van een stevig 

debat met als hoofdthema het Vater-materiaal en de al 

dan niet terecht veronderstelde verbasteringen daarvan 

door Müller en Witte. K.B. Blank restaureerde in de jaren 

1980 de windvoorziening, de windladen, de tractuur en de 

claviatuur. Voor de nu bijna voltooide werkzaamheden 

kreeg Orgelmakerij Reil uit Heerde de opdracht. Als uit-

gangspunt gold de gegroeide situatie. Belangrijk onder-

deel vormde schoonmaak en herstel van het pijpwerk. Reil 

maakte een volledig nieuwe claviatuur en herstelde verder 

de bestaande tractuur. De aanblik van het orgel verander-

de drastisch doordat, na verwijdering van de matte verf, 

de frontpijpen werden voorzien van tinfolie. Ook de kleuri-

ge afwerking van de orgelkassen en balustrade is 

‘opgefrist’ en op punten gewijzigd. Voor dit werk tekende 

schildersbedrijf Wolters uit Deventer. In een eerder stadi-

um onderging de marmeren onderbouw van het orgel 

broodnodig constructief en cosmetisch herstel. Vorig jaar 

vond reeds een oplevering en presentatie van het toen 

voltooide werk plaats. Op 11 mei is de officiële ingebruik-

neming als afsluiting van de in 2015 begonnen restaura-

tiefase. 

Tekst: Cees van der Poel 

Verkort financieel overzicht 2018 

Opgesteld door de penningmeester 

Prof. Dr. M.P. van Overbeeke 
 

Totaal Baten      € 56.366 

(Donaties, Legaat, Excursie, Interest) 

Totaal Lasten     € 13.803 

Batig Saldo      € 42.563 

 

Af: Verstrekte subsidies    € 33.500 

Saldo vermogensmutatie    €   9.063 

 

Vermogen 1 januari 2018    € 169.747 

Vermogen 31 december 2018   € 178.810 

 

Voor het realiseren van onze doelstelling blijft uw dona-

tie van het allergrootste belang. Een uitnodiging voor het 

voldoen van de donatie 2019 vindt u in het bijgaand for-

mulier.  Bij voorbaat heel hartelijk dank! 

Het orgel van de Oude Kerk te Amsterdam 

Foto: Johan Stolk 

Het orgelmuseum te Elburg 

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 en-

tree kan daarom ook gratis zijn.   

De ingang voor de concerten is achter het museum in de 

Hondegatsteeg. De kapel is open vanaf 15.30 uur.  

Het programma voor voorjaar 2019: 

Zaterdag 13 april    Wim Diepenhorst 

Zaterdag 11 mei     Jurjan Lipke 

Zaterdag 8 juni     Arjan Versluis 

Zie voor de najaarsconcerten de website van het museum: 

www.nationaalorgelmuseum.nl 



Gehonoreerde subsidie aanvragen in het najaar van 2018 
Oude Kerk - Zeist 

Het orgel van de Oude Kerk te Zeist 

werd in 1843 opgeleverd door de Fir-

ma J. Bätz & co te Utrecht voor de 

even daarvoor gebouwde kerk in En-

gelse Neogotische stijl. Het is daarom 

niet vreemd dat ook het orgel een 

Neogotisch uiterlijk kreeg, sterk ver-

want aan de kas van het orgel uit 

1831 in de Dom te Utrecht. Het orgel, 

waarin de hand van Jonathans com-

pagnon C.G.F. Witte duidelijk aanwijs-

baar is, bleef goed bewaard. Er werd in 1895 door J.F. Witte 

en in 1903, 1938 en 1957 door de Koff aan gewerkt waarbij 

wijzigingen en toevoegingen werden aangebracht. In 1977 

werd het instrument door Verschueren gerestaureerd. Hierbij 

werden diverse wijzigingen gehandhaafd. Omdat deze toch 

niet bevredigden en omdat het orgel groot onderhoud no-

dig had werden er in 2018 onder advies van Peter van Dijk 

belangrijke werkzaamheden uitgevoerd door orgelmaker 

Elbertse, waarbij het instrument volledig werd gerehabili-

teerd. Deze werkzaamheden werden door de Stichting on-

dersteund met een bijdrage van € 1.500. 

Petruskerk - Woerden 

In de Petruskerk te Woerden werd in 

1768 door J.H.H. Bätz een nieuw orgel 

opgeleverd met Hoofd– en Rugwerk 

en vrij Pedaal. Na herstel in 1821 was 

1836 een belangrijk jaar. In dit jaar, en 

in 1889 werden omvangrijke herstel-

werkzaamheden uitgevoerd door de 

firma J. B:atz & co, met name aan de 

toonhoogte en intonatie. In 1911 

werd een derde manuaal toegevoegd 

door Vermeulen uit Woerden, dat 

echter in 1971 bij een ingrijpende restauratie door van Vul-

pen weer werd verwijderd. Technisch werd toen de situatie 

1836 hersteld waarbij de intonatiewijzigingen werden ge-

handhaafd. Hierdoor is echter het Woerdense orgel altijd 

wat inferieur gebleven in vergelijk met andere Bätz-orgels. 

Nu is echter het orgel dringend aan herstel toe waarbij zal 

worden getracht de klank te rehabiliteren. Ook nu is de 

firma van Vulpen uitgekozen om dit onder advies van Peter 

van Dijk uit te voeren. De Stichting ondersteunt de werk-

zaamheden aan dit orgel met een bedrag van € 3.000. 

 

Nieuwe Kerk - Groningen 

Het Timpe orgel van de Nieuwe Kerk te 

Groningen werd na jarenlange ver-

waarlozing in 1980 integraal gerestau-

reerd door Leeflang. Echter omdat de-

ze restauratie in kwalitatief opzicht, 

zowel orgelbouwtechnisch als qua 

klank, niet het beoogde doel bereikte, 

zijn er in de jaren daarna diverse part-

iele herstellingen en wijzigingen aan-

gebracht door de orgelmaker Mense 

Ruiter. Dit laatste is in diverse fasen gebeurd en de aan-

vraag voor dit jaar betrof de laatste fase, nadat er al eer-

der bijdragen waren verstrekt. Voor deze laatste herstel 

fase van dit toch wel bijzondere orgel werd door de Stich-

ting nog € 500 ter beschikking gesteld. 

Petrus en Pauluskerk - Loppersum 

De bouwgeschiedenis van dit, van 

oorsprong, zeer oude orgel is bij-

zonder complex. Hoewel voor 1735 

geen archivale bronnen beschik-

baar zijn kan de orgelmaker de Ma-

re toch wel genoemd worden, 

naast de oudste delen van voor 

1500. Daarnaast hebben ook A.A. 

Hinsz en H.H. Freytag belangrijke 

werkzaamheden verricht. Na werk 

van Doornbos in de twintigste 

eeuw werd in 1963 een omvangrijke restauratie en recon-

structie uitgevoerd door van Vulpen. Er volgde om allerlei 

redenen een onverkwikkelijk naspel van het “Lobster 

Örgelspul”. Nu er echter ook aardbevingsschade is ont-

staan is de weg vrij voor een integraal herstel en recon-

structie van dit zeer fraaie en bijzondere orgel. Dit zal on-

der advies van Stef Tuinstra worden uitgevoerd door Bak-

ker en Timmenga en word door de Stichting ondersteund 

met € 2.500. 

Hervormde kerk - Noordwolde 

Het fraaie orgel in de Kerk van 

Noordwolde is een werkstuk van 

de Mare of Waelkens uit ca. 1640. 

Na uitbreiding door Schnitger werd 

het in 1802 door Freytag gerestau-

reerd en verkleint tot de huidige 

vorm. Het instrument werd in 2006 

op voortreffelijke wijze door orgel-

maker Mense Ruiter gerestaureerd 

en is weer een van de mooiste Gro-

ningse orgels. Echter zijn er de 

laatste tijd problemen met pijpvoeten van oude pijpen 

gerezen die dringend herstel behoeven. Onder advies van 

Stef Tuinstra zal dit dan ook worden uitgevoerd door 

Mense Ruiter en de Stichting heeft hiervoor € 500 toege-

zegd.  

Sebastiaankerk - Warffum 

Dit vierde orgel op rij in Gronin-

gen werd in 1811-12 door H.H. 

Freytag als zijn laatste orgel ge-

maakt. Deze orgelmaker was de 

laatste in de Schnitger school en 

kan als een der beste Nederland-

se orgelmakers ooit worden ge-

kenschetst. Vrij ingrijpende wijzi-

gingen werden in 1895 door van 

Oeckelen en in 1932 door Spie-

ring aangebracht. Bij deze laatste 

gelegenheid werd tevens een vrij 

pedaal met pneumatische tractuur achter het orgel aange-

bracht. Ook werd toen helaas de windvoorziening ver-

nieuwd. Na lange voorbereidingen en kleine deelrestaura-

ties is dan nu het moment van een integraal herstel aan-

gebroken. Dit wordt uitgevoerd door orgelmaker Reil 

waarbij het orgel wordt teruggebracht in de staat van 

1812 en het vrije pedaal wordt vernieuwd in mechanische 

tractuur. De Stichting trekt hiervoor € 3.000,00 uit. 

 O.L.V. Hemelvaart - Nederhorst den Berg 

 Het Maarschalkerweerd orgel in deze kerk van 

Cuypers uit 1889 werd gebouwd in 

1896 in twee kassen weerszijden van 

een groot raam, en heeft inmiddels 

groot onderhoud nodig. Dit zal aan 

dit orgel, een van de laatste mecha-

nische orgels van M. Maarschalker-

weerd, worden uitgevoerd door El-

bertse. Hoewel er zeer veel instru-

menten door Maarschalkerweerd 

voor R.K. kerken zijn gebouwd wordt 

het steeds belangrijker ze te behou-

den, reden voor de Stichting om deze werkzaamheden te 

ondersteunen met een gift van € 500. 

Gereformeerde Kerk - Oldebroek 

In de Gereformeerde kerk in Oldebroek prijkt een or-

gel dat oorspronkelijk in 1844 werd 

gebouwd door de Utrechtse orgel-

maker Lindsen. Hij plaatste het in 

het R.K. Weeshuis te Utrecht alwaar 

het in 1900, via een tussen per-

soon, werd verkocht aan Olde-

broek. Toen men daar in 1969 een 

nieuwe kerk bouwde en plaatsing 

in een balustrade niet meer moge-

lijk was werd het orgel van een 

onderbouw voorzien door de Koff 

waarbij een borstwerk werd gereserveerd dat in 1974 

door Hendriksen en Reitsma werd geplaatst. Nu zijn er 

ernstige corrosieproblemen met de koppen van de twee 

tongwerken en moeten deze worden vervangen. De 

Stichting heeft het verzoek om ondersteuning willen ho-

noreren met een gift van € 500. 

Ev. Lutherse Kerk - ´s Gravenhage 

Dit beroemde en overbekende orgel 

is een aantal jaren geleden in enkele 

fasen gerestaureerd door Flentrop 

waarbij de laatste in 2007 werd af-

gerond.  Enkele zaken, waaronder 

pijpwerk, zijn toen blijven liggen en 

worden nu in een allerlaatste fase 

aangepakt. Met name de stemvast-

heid van een aantal tongwerken is 

niet optimaal en behoeft verbete-

ring. Dit werk wordt uiteraard door 

Flentrop verricht en de Stichting 

heeft besloten deze werkzaamheden te ondersteunen met 

een bedrag van € 2.500. 

 

Torenpleinkerk - Vleuten 

Het orgel van deze kerk dateert uit 

1809 en is gemaakt door de tweede 

generatie Bätz, Gideon Thomas. Het 

werd oorspronkelijk geplaatst in de 

Remonstrantse kerk te Utrecht en in 

1866 verkocht naar Vleuten waar het 

werd geplaatst door de orgelmaker 

Stulting. In 1972 restaureerde Flen-

trop het orgel, maakte enkele wijzi-

gingen ongedaan en plaatste het in 

de geheel vernieuwde kerkzaal. Nu 

is het orgel echter aan een integrale 

restauratie toe die dit prachtige één-klaviers instrument 

weer zijn oude glans zal geven. Onder advies van Jan Jaap 

Steensma en Peter van Dijk zal orgelmaker Hans van Ros-

sum dit uitvoeren en de Stichting heeft besloten dit te on-

dersteunen met een subsidie van € 3.000. 

De Terp - Oudorp 

Het orgel van het voormalige 

kerkgebouw De Terp te Oudorp 

(bij Alkmaar) is in 1877 door L. 

Ypma gemaakt. In 1981 werd het 

door Vermeulen te Alkmaar inte-

graal gerestaureerd en nu is het 

inmiddels weer aan groot onder-

houd toe. Dat zal worden uitge-

voerd door Flentrop waarbij te-

vens de koppen van de Trompet 

wegens ernstige corrosie zullen 

worden vervangen. Dit groot on-

derhoud wordt door de Stichting gesubsidieerd met een 

bedrag van € 500. 

Maartenskerk - Oosterend 

In deze kerk werd in 1906 ge-

plaatst door Mart Vermeulen uit 

Woerden, die daarvoor (zoals bij 

hem gebruikelijk) veel oud mate-

riaal gebruikte, in dit geval uit de 

eerste helft van de achttiende 

eeuw. In de twintigste eeuw zijn 

diverse aanpassingen en wijzigin-

gen uitgevoerd waarvan de mees-

te niet in het voordeel waren van 

dit in wezen zeer fraaie orgel. Nu 

echter het orgel een grote her-

stelbeurt nodig heeft is de gelegenheid aangebroken 

om deze fouten te herstellen en het orgel in alle opzich-

ten te rehabiliteren. Deze werkzaamheden worden onder 

advies van Stef Tuinstra uitgevoerd door Mense Ruiter. 

De Stichting heeft besloten deze werkzaamheden te on-

dersteunen met € 2.500. 

R.K. Kathedraal - Paramaribo 

Voor de restauratie van dit Maarschalkerweerd orgel 

werd een bedrag van € 5.000 uitgetrokken. Verdere me-

dedelingen volgen in de nieuwsbrief van het najaar. 

 Voor de boven vermelde omschrijvingen werd geput uit gegevens 

verstrekt door de diverse aanvragers, waarvoor dank wordt gezegd. 

Foto’s: Orgelfoto.nl, waarvoor eveneens dank.             Tekst: Johan Stolk 


