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Excursie naar het orgel van de 

Oude Kerk te Amsterdam 

 

Op vrijdag 18 oktober organiseert de Stichting een excursie 

voor donateurs en belangstellenden naar het gerestaureer-

de Vater/Muller orgel van de Oude Kerk te Amsterdam. De 

Stichting heeft destijds € 25.000,00 bijgedragen aan de fi-

nanciering van de restauratie die door de orgelmaker Reil 

is uitgevoerd. Het instrument werd op 16 mei van dit jaar 

weer in gebruik genomen. 

Het programma vermeldt bespelingen door Matteo Imbru-

no en ons bestuurslid Sander van den Houten, met muziek 

van J.S. Bach tot Jan Zwart. 

Tevens zal een toelichting op de restauratie worden gege-

ven en zal er een mogelijkheid zijn om de klaviatuur te be-

zichtigen. 

De ontvangst in de Oude Kerk is op 18 oktober vanaf 19.00 

uur vanwege de openingstijden van het museum. Het pro-

gramma start om 19.30 uur en is afgelopen om 21.30 uur. 

Deelname kosten voor donateurs zijn € 25,00 per persoon 

(voor niet donateurs € 30,00), beide inclusief koffie of thee 

in de pauze. 

Opgave voor deelneming bij voorkeur per email: orgel-

stichting@hetnet.nl of per telefoon met vermelding van 

naam en adres. U bent definitief aangemeld na betaling op 

NL06INGB0003092757. Het is ook mogelijk na aanmelding 

bij de kerk te betalen. 

 

Vooraankondiging voorjaarsexcursie 2020 

Na de zeer succesvolle excursie van dit jaar naar Kampen,  

hopen we in 2020 tijdens de traditionele voorjaarsexcursie 

de blik weer naar het westen van Nederland te richten en 

wel naar de oude stad Dordrecht. In deze stad werd in 

1572 de eerste vrije Statenvergadering van de Staten van 

Holland gehouden. 

Op zaterdag 2 mei willen we in de binnenstad dan een 

drietal orgels bezoeken en wel het Maarschalkerweerd or-

gel in de Augustijnenkerk, het Wolferts/Scholgens&Van 

den Haspel orgel in de Lutherse kerk (Trinitatiskapel) en de 

orgels van Verschueren en Kam en Van der Meulen in de 

Grote Kerk. Alle kerken zijn op korte afstand van elkaar en 

van het station gelegen. 

De beide organisten in het bestuur, Cees van der Poel en 

Sander van den Houten alsmede de organist van de Grote 

Kerk, Cor Ardesch, zullen medewerking verlenen. Verdere 

bijzonderheden zullen in de voorjaars nieuwsbrief 2020 en 

in de pers t.z.t. worden bekend gemaakt, maar reserveer de 

datum vast in uw agenda! 

Verleden en toekomst 

Het lijkt al lang geleden, maar het is nog maar een paar 

maanden terug, dat Maarten Seijbel afscheid nam als 

voorzitter van onze stichting.   

Op de donateursdag van 11 mei jl. in Kampen waren er 

weer  fraaie orgels te beluisteren. Het was fijn dat deze 

dag een behoorlijk aantal bezoekers trok. Door ons be-

stuurslid Cees van der Poel zijn het Hinsz-orgel  in de 

Buitenkerk en het Proper-orgel in de Sint Annakapel be-

speeld terwijl Wim Diepenhorst en Ab Weegenaar con-

certeerden op het Hinsz-orgel en het Reil-koororgel in 

de Bovenkerk. 

Het was een plezierige dag om elkaar weer te ontmoe-

ten. Een dag die mede in het teken stond van het vertrek 

van Maarten Seijbel.  Door het bestuur is hem een com-

positie  over de Psalmen 51, 119 en 122 aangeboden, 

vervaardigd  door Wim Diepenhorst. Deze compositie is 

door de componist zelf ook ten gehore gebracht op het 

prachtige Hinsz-orgel in de Bovenkerk. 

Na de orgelbespelingen is Maarten Seijbel toegesproken 

door de voorzitter en de penningmeester. Natuurlijk is 

melding gemaakt van de enorme betekenis van Maarten 

Seijbel voor de gehele orgelwereld. Wat heeft hij – met 

grote steun van zijn echtgenote - een tomeloze energie 

aan de dag gelegd om orgels en in het algemeen gesp-

roken de orgelcultuur in Nederland te behouden. En dat 

voor onze stichting gedurende 45 jaar als voorzitter! 

Onze penningmeester Mario van Overbeeke  maakte 

melding van het feit dat in die periode de orgels van 

ruim 600 kerken gerestaureerd konden worden waar aan 

meer dan 1 miljoen euro kon worden besteed!  

Als bestuur hebben wij Maarten Seijbel tijdens de dona-

teursdag als erevoorzitter benoemd. Deze benoeming 

werd in de Bovenkerk bekrachtigd met een langdurig 

applaus van alle aanwezigen. 

Nu er een plaats in ons bestuur openviel was het zaak 

om  weer een nieuw deskundig bestuurslid te benoemen. 

Met het oog op de toekomst was het van belang om een 

jong iemand aan te trekken, actief in de orgelwereld.  

Want de rol van onze stichting is nog lang niet uitge-

speeld. 

Wij zijn blij dat Sander van den Houten (1987), onder 

meer organist van de Evangelisch Lutherse Kerk in Den 

Haag en van diverse orgels in Kampen, onze nieuwe col-

lega is geworden. Onverdroten zullen wij ons met uw 

hulp blijven inzetten voor het behoud van onze prachtige 

historisch interessante orgels in Nederland, klein en 

groot. 

Het bestuur 

 Uitgelicht: Het J.H.H. Bätz orgel van de 

Evangelisch Lutherse Kerk te Den Haag 

In 2018 heeft Flentrop orgelbouw opnieuw aanvullende 

werkzaamheden verricht aan het Bätz orgel van de Evan-

gelisch Lutherse Kerk te Den Haag. Na dat deze orgelma-

ker in 2007 de laatste en omvangrijkste fase van de res-

tauratie van dit iconische instrument had afgerond, bleven 

er enkele punten over die nu zijn aangepakt.  

In 2006/2007 werd namelijk het pijpwerk - terecht - zeer 

terughoudend behandeld om de unieke klankschoonheid 

niet aan te tasten. 

Op enkele punten zijn nu echter toch werkzaamheden 

hieraan noodzakelijk gebleken om de bespeelbaarheid en 

stemvastheid te garanderen. Het betreft dan de tongwer-

ken van hoofdwerk en pedaal.  De kelen van de tongwer-

ken zijn met (te) dik leer beplakt. Dit gegeven, in combina-

tie met te dikke tongen, maakt dat de aanspraak van de 

toon te traag is en er geen stabiele toon tot stand komt. 

Ook is aantoonbaar dat Witte (in 1860) vele bekers van de 

tongwerken verkort heeft. In Zaandam werden de pijpen 

hersteld en de bekers verlengd. 

Een tweede punt betrof de hoeden van de registers Roer-

fluit en Quintadena, beide van het hoofdwerk. In combina-

tie met elkaar leverden deze registers stemmingsproble-

men op die met name na de winddrukverlaging in 2007 

zich manifesteerden. 

Omdat de orgelwind te beweeglijk was en in muzikaal op-

zicht storend is na het bovenwerk nu ook het rugwerk 

voorzien van een schokbreker. Deze schokbrekers halen 

niet alle beweging uit de wind maar dempen de wind 

enigszins en zijn bovendien instelbaar. 

Als laatste is ook het gerammel van de klavieren aange-

pakt waarbij de “dode gang” in de rugwerk koppeling ver-

minderd is door een strook leer op de bovenkant van de 

Rugwerktoets en op de onderkant van de Hoofdwerktoets 

te lijmen. Een hele verbetering in bijgeluiden en speelaard. 

Tenslotte is het orgel (sinds 2013) generaal gestemd. Door 

deze, door de Stichting gesubsidieerde werkzaamheden, 

kan het  orgel weer 20 tot 30 jaar optimaal functioneren. 

Tekst: Sander van den Houten en Johan Stolk 

 
Donaties en andere vormen van 

financiële ondersteuning 
 

Onze stichting is een zogeheten culturele ANBI stich-

ting. Dat betekent dat voor de giftenaftrek in de inkom-

stenbelasting een donatie aan onze stichting met 25% 

kan worden verhoogd.  

Voor verdere informatie daarover verwijzen wij u naar 

de website Belastingdienst.nl., waar diverse voorbeel-

den zijn uitgewerkt. 

Naast de jaarlijkse donaties ontvangt onze stichting elk 

jaar ook schenkingen in de vorm van een periodieke 

uitkering gedurende een aantal jaren. 

Tenslotte zijn wij al bestuur ook diegenen zeer dank-

baar die onze stichting in hun testament gedenken. 

Ook afgelopen jaar mochten wij weer een paar aanzien-

lijke legaten ontvangen. 

 

Periodieke uitkering 

Een periodieke uitkering kan extra interessante fiscale 

voordelen hebben boven een jaarlijkse donatie, mits 

aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. 

Zo dient onder meer gedurende een periode van ten-

minste vijf jaar jaarlijks eenzelfde bedrag aan onze 

stichting te worden overgemaakt. Deze schenking moet 

schriftelijk worden vastgelegd. 

Een notariële akte is niet meer vereist. De Belasting-

dienst heeft aantal voorbeeldformulieren gepubliceerd 

voor een periodieke schenking. 

De periodieke uitkering eindigt bij overlijden van de 

schenker. Maar er kan in de overeenkomst ook worden 

bepaald dat deze ook eindigt bij inkomensdaling , bij-

voorbeeld ten gevolge van arbeidsongeschiktheid of 

werkloosheid.  

 

Nalaten 

In een notarieel testament kan onze stichting als legata-

ris of als (mede-)erfgenaam worden benoemd. 

Met een legaat kunt u een vastgesteld bedrag, een be-

paald percentage van de nalatenschap of een bepaald 

goed, nalaten aan een (natuurlijk) persoon of rechtsper-

soon, bijvoorbeeld een stichting. 

Met een erfstelling kunt u een of meerdere (natuurlijke) 

personen en/of rechtspersonen tot erfgenamen benoe-

men. Als er meerdere erfgenamen zijn wordt de nala-

tenschap tussen hen verdeeld. 

 

Meer informatie 

Het is mogelijk dat u bepaalde wensen heeft, die u bij-

voorbeeld graag vastgelegd wilt hebben in een testa-

ment. Het bestuur beschikt in eigen gelederen over fis-

cale en notariële  deskundigheid op het gebied van het 

opstellen van een schenkingsovereenkomst of testa-

ment en is u uiteraard graag behulpzaam. Wij ver-

zoeken u contact met de Stichting op te nemen als u 

daarvan gebruik wenst te maken. 

Donatie 2019 

Beste donateurs, 

Wilt u nakijken of u uw donatie voor 2019 al hebt betaald? 

Ongeveer twee derde van de donaties heeft de Stichting 

tot behoud van het Nederlandse Orgel van de donateurs  

ontvangen. Hartelijk dank! 

Vriendelijk vraag ik u, als u de donatie nog niet hebt be-

taald, dit voor eind september te doen op bankrekening:  

NL06  INGB 0003 0927 57 (IBAN nummer) t.n.v. Stichting 

tot behoud van het Nederlandse orgel te Elburg. 

Vriendelijk verzoek: vermeld altijd uw naam en volledig 

adres in de omschrijving op welke wijze u ook betaalt.  

Alvast hartelijk dank, 

Administratie SBNO, Grietje Roozeboom 



Gehonoreerde subsidie aanvragen in het voorjaar van 2019 

Baard 

Het orgel van de St. 

Gertrudiskerk te 

Baard in Friesland 

werd in 1887 gemaakt 

door de orgelmakers 

Bakker en Timmenga, 

sinds 1880 gevestigd  

te Leeuwarden. Het 

één-klaviers instru-

ment is nooit geres-

taureerd maar was inmiddels in een vrijwel onbespeelbare 

staat geraakt.  

Er zijn diverse acties gevoerd om, samen met subsidie van 

fondsen de opdracht te kunnen verstrekken aan de orgelma-

kers Bakker en Timmenga om onder advies van Theo Jellema 

dit “voorvaderlijk” werk weer in goede staat te brengen.  De 

Stichting heeft besloten om dit te ondersteunen met een 

subsidie van € 2.500,00. 

Arum 

Ook het volgende orgel 

staat in Friesland en wel 

in de Lambertuskerk te 

Arum. Bij een brand in 

1836 ging het toenmalige 

orgel van de gebroeders 

Bader uit de jaren 1660 

helaas verloren waarbij 

echter een deel van het 

pijpwerk werd gered. In 

de herbouwde kerk 

plaatste D. Ypma in 1840 

een orgel waarbij hij dit 

pijpwerk gebruikte. Er 

ontstonden echter pro-

blemen met dit orgel waardoor er later aan gewerkt werd 

door Hardorff en Knipscheer. Uiteindelijk bouwde Leichel 

in de Ypma kas in 1885 een nieuw instrument. 

Dit orgel werd voor het laatst in 1940 gerestaureerd en is 

inmiddels dringend aan groot onderhoud toe. Dit zal wor-

den uitgevoerd door Bakker en Timmenga onder advies 

van Theo Jellema. Het project wordt door de stichting ge-

subsidieerd met een gift van € 5.000,00. 

 

Metslawier 

Ook voor het derde orgel in deze 

opsomming blijven we in Fries-

land. In de dorpskerk te Metsla-

wier prijkt een orgel dat in 1816 

werd gemaakt door Jan Reinders 

Radersma. Een bijzonder instru-

ment want het is het enige van 

deze maker. 

In 1985 was het, onder advies 

van Jan Jongepier en zonder 

twijfel met steun van de Stich-

ting, al geheel gerestaureerd en 

gereconstrueerd door Mense Ruiter. Nu was het echter 

weer dringend toe aan groot onderhoud en daarvoor is 

ook nu de firma Mense Ruiter uitgekozen. Dit groot on-

derhoud wordt door de Stichting weer ondersteund, nu 

voor een bedrag van € 2.000,00. 

Bellingwolde 

Het orgel van de 

Magnus kerk te 

Bellingwolde is 

in 1798 gemaakt 

door de orgel-

makers H.H. 

Freytag en zijn 

compagnon F.C. 

Schnitger jr. 

Freytag, die in 

feite de opvolger 

van Hinsz was, is een van de beste orgelmakers die Ne-

derland heeft gekend. Hij was de vierde in de lijn Schnit-

ger sr, Schnitger jr en Hinsz en werkte voor de klankge-

ving samen met de kleinzoon van Arp Schitger, Frans Cas-

par jr. Het fraaie orgel van Bellingwolde verkeert nog gro-

tendeels in authentieke staat en heeft een classistisch ui-

terlijk met snijwerk van Matteus Walles. 

Na diverse herstellingen en (later) moderniseringen door 

o.a. Timpe, Meijer, Van Oeckelen en Van Der Bliek werd in 

1992 het destijds in desolate toestand verkerende orgel 

voortreffelijk gerestaureerd door A.H. de Graaf onder ad-

vies van Stef Tuinstra. Deze restauratie was echter wat te 

voorzichtig en incompleet waardoor er nu, mede als ge-

volg van verwarming, toch weer problemen ontstaan. Om 

de restauratie van 1992 in feite te voltooien en ook om 

gerezen problemen aan te pakken is nu aanvullend herstel 

nodig. Dit wordt in een eerste fase uitgevoerd door de 

orgelmaker Elbertse, weer onder advies van Stef Tuinstra. 

De Stichting heeft besloten om dit werk te steunen met 

een bijdrage van € 4.500,00.  

Midwolda 

Het fraaie orgel in de 

Kerk van Midwolda is 

ook een orgel uit de 

Schnitger/Hinsz/Freytag 

lijn en wel gemaakt 

door A.A. Hinsz in 1772. 

Overigens werd de 

klank van de latere 

Hinsz orgels in belang-

rijke mate bepaalt door 

Frans Caspar Schnitger 

jr.! Het instrument werd 

in 1972 door orgelma-

ker Flentrop gerestau-

reerd en is weer een van 

de mooiste Groningse orgels. 

Het instrument is nu aan groot onderhoud toe waarbij 

met name de tongwerken (verlenging bekers) en de af-

dichtingen van de windladen in combinatie met de speel-

mechanieken aandacht behoeven. De  orgelmakerij van 

der Putten uit Finsterwolde gaat dit werk onder advies van 

Stef Tuinstra uitvoeren en de Stichting heeft hiervoor € 

500,00 toegezegd.  

Zoelmond 

In Zoelmond (Betuwe) 

komen we een geheel 

andere wereld tegen. 

In de dorpskerk prijkt 

een orgel dat in 1877 

werd gemaakt door 

Johan Frederik Witte, 

de laatste firmant van 

de roemrijke Fa. Bätz. 

Dit orgel toont aan de ene kant het nog steeds hoge artis-

tieke niveau en vooral zeer degelijke werk van de firma 

Bätz op dat moment terwijl er tegelijk al sprake was van 

standaardisatie doordat dit orgel werd gebouwd in een 

serie van meerdere orgels (Rotterdam Westerkerk 1872, 

Wateringen, 1874, Doorn, 1873, Rijswijk, 1875) Van het 

orgel in Zoelmond, exact gelijk aan dat van het naburige 

Rijswijk, werd echter het front in 1953 door Sanders helaas 

gewijzigd in moderne trant. Oorspronkelijk was het een 

fraai neo-gotisch front (vrijwel gelijk aan dat van de Duitse 

Kerk te Den Haag, zie hieronder). 

Het orgel heeft nu groot onderhoud nodig en daarvoor is, 

zonder advies, gekozen voor orgelmaker Nijsse te Oud-

Sabbinge. De Stichting heeft besloten om hier € 1.500,00 

aan bij te dragen. 

Den Haag - Duitse Kerk 

In het kerkgebouw van 

de Deutsche Evangeli-

sche Gemeinde te Den 

Haag (dicht bij het Bin-

nenhof) werd in 1870 

een orgel geplaatst dat 

werd gemaakt door de 

Amsterdamse orgelma-

ker Pieter Flaes. Het 

neogotische drie-

delige front is een uni-

cum binnen het oeuvre 

van Flaes maar is aan-

gepast aan de - even-

eens - neogotische 

bouwstijl van de kerk (uit ca. 1860).  

Na wijzigingen door Sanders in 1935 wordt het orgel in 

1984 gerestaureerd door Flentrop. Echter na 35 jaar is het 

overigens goed geconserveerde instrument weer aan 

groot onderhoud toe, vooral v.w.b. tractuur, windvoorzie-

ning en kas. Dit zal onder advies van Aart Bergwerff wor-

den uitgevoerd door een nog nader te bepalen orgelma-

ker en wordt door de Stichting tot behoud van het Ne-

derlandse orgel ondersteund met een bijdrage van € 

2.000,00  

 

Longerhouw 

In het prachtige kerkje 

van Longerhouw 

(westelijk van Bolsward) 

werd in 1868 een mo-

numentaal orgel ge-

maakt door de orgel-

makers L. van Dam & 

zn. te Leeuwarden. Het 

instrument bevindt zich 

al jaren in slechte staat, 

nadat reeds in 2000 

door Jan Jongepier een 

restauratie rapport was 

geschreven.  

Na diverse acties ge-

houden te hebben en na belangrijke subsidie van de Pro-

vincie Friesland te hebben gekregen kon eindelijk de op-

dracht voor een volledige restauratie, inclusief schilder-

werk aan kas en front, worden verstrekt aan de orgelma-

kers Bakker en Timmenga te Leeuwarden. Deze restaura-

tie werd uitgevoerd onder advies van Theo Jellema en 

heeft het orgel volledig gerehabiliteerd. De Stichting 

droeg voor een bedrag van € 1.500,00 hieraan bij. 

Tienhoven 

In Tienhoven, boven Utrecht 

(niet te verwarren met Tien-

hoven aan de Lek) staat 

sinds 1880 een orgel van de 

orgelmaker Leichel. Het in-

strument is echter in een 

aanzienlijk oudere kas ge-

vat, die Leichel bij de bouw 

van een nieuw orgel ergens 

(in Duitsland?) heeft inge-

nomen en er voor Tienho-

ven een nieuw binnenwerk 

in maakte. 

In 1926 werd aan het orgel 

gewerkt door Sanders die 

het licht wijzigde. Daarna volgde in 1991 een restauratie 

door Fama en Raadgever waarbij enkele van deze wijzi-

gingen werden teruggedraaid. Inmiddels is het orgel weer 

toe aan groot onderhoud dat onder advies van Jaap Jan 

Steensma door een nader te bepalen orgelmaker zal wor-

den uitgevoerd. De Stichting heeft hier € 1.500,00 voor 

uitgetrokken. 

Voor beoordeling tijdens de bestuursvergadering in het 

najaar van 2019 zijn weer een aantal aanvragen ontvan-

gen, o.a. uit Beetgum, Leens, Alphen a/d Rijn 

(Oudshoorn) en Amsterdam. 

 

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 


