Uitgelicht: Petrus & Pauluskerk Loppersum
Vorig jaar voltooide de orgelmaker Bakker en Timmenga een
uitgebreide restauratie en reconstructie van het zeer belangrijke
en waardevolle orgel van Loppersum, dit alles onder deskundig
advies van Stef Tuinstra.
De huidige orgelkas van het Lopperse orgel bevat verschillende
decoratieve elementen die dateren van vermoedelijk 1480 of
eerder. Het oudste jaartal dat een tekst op de orgelkas aanreikt,
is 1562; Andreas de Mare zou de maker kunnen zijn geweest.
Diens zoon Marten vervaardigde vermoedelijk de rugwerkkas,
ongeveer een kwart eeuw later.
De ombouw en modernisering door Hendrik Huisz luidde in
1665 een nieuwe fase in, gevolgd door een ingrijpende verbouwing door Albertus Anthoni Hinsz in 1735. Heinrich Hermann
Freytag voorzag in 1803 de rugwerkkas van een nieuw binnenwerk en in 1864 zette Petrus van Oeckelen zijn stempel op de
klank en het uiterlijk van het instrument.
In 1958 trachtte men het renaissance karakter van het orgelmeubel en balkon terug te winnen door elementen te herschikken,
wat onder meer leidde tot een drastische reductie van het orgelbalkon. De Gebr. Van Vulpen restaureerden in 1962/63 het binnenwerk en pasten het in de nieuwe situatie in.
Aardbevingsschade aan kerk en orgel vormden de trieste opmaat naar de jongste werkzaamheden door onder anderen orgelmakerij Bakker en Timmenga (Leeuwarden), houtsnijder Tico
Top en schilder
Appie
Veenstra,
uitgevoerd
van
2017 tot 2019. De
beide orgelkassen
zijn teruggezet op
hun
originele
plaats, het balkon
en
borstwerking
hersteld en stukken snijwerk na
restauratie op hun
o o rs p ronk e l i j ke
positie
aangebracht. De oude
claviatuur is hersteld. Er kwam een
nieuwe speelmechaniek en met
ge brui kmaki ng
van oude delen;
hetzelfde geldt de
wi ndvoorzieni ng
inclusief een nieuwe
opliggende
tremulant. In de toren is het balgenhuis gereconstrueerd. De
windladen zijn hersteld. Na het verlengen van pijpwerk was het
mogelijk om een ⅕-komma stemming in het orgel te leggen. De
intonatie is grotendeels herzien. Op dit moment wacht de windmotor op vervanging en zullen bij enkele tongwerken de puntjes
op de i worden gezet. De Stichting tot behoud van het Nederlandse orgel heeft uiteraard hieraan bijgedragen.
Tekst: Cees van der Poel
(Bron: Stef Tuinstra, Het De Mare/Hinsz/Freytag-orgel in de Petrus & Pauluskerk te Loppersum, uitgave Coll. van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Maarland, 2019) Foto: Lopsternijs.nl

Stichting tot behoud van het Nederlandse orgel

Donatie 2020

Nieuwsbrief voorjaar 2020

Beste donateur,
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een aparte uitnodigingsbrief
voor de donatie 2020.
Uw donatie is van groot belang om bij te kunnen dragen aan
onderhoud en restauratie van onze prachtige orgels.
Het blijkt dat veel donateurs het fijn vinden een aparte uitnodigingsbrief te ontvangen. Deze kan dan ook gebruikt worden
voor de eigen administratie en/of giftenaftrek voor de belasting.
De minimum donatie is € 25,00, meer mag natuurlijk altijd.
Vriendelijk verzoek om uw naam en postcode te vermelden,
op welke wijze u ook betaalt.
Alvast hartelijk dank voor uw donatie!

Administratie SBNO Grietje Roozeboom

Verkort financieel overzicht 2019
Opgesteld door penningmeester
Prof. Dr. M.P. van Overbeeke R.A.
Baten
Donaties

€ 42.007,-

Excursies

€ 3.590.-

Legaten

€ 73.681,-

Totaal baten

€ 119.278,-

Lasten
Mailing

€ 4.342,-

Publicaties

€ 2.313,-

Excursies*

€ 3.814,-

Admie/huisvesting/bankkosten etc.*

€ 6.396,-

Totaal lasten

€ 16.865,-

Batig saldo

€ 102.413.-

Af: Verstrekte subsidies

€ 50.000,-

Vermogensmutatie

€ 52.413,-

Fonds op 1 januari 2019

€ 178.810,-

Fonds op 31 december 2019

€ 231.223,-

* Eenmalig hogere kosten i.v.m. het afscheid van Maarten Seijbel

Zoals te zien is heeft de Stichting in 2019 een (tweetal) legaten gekregen waardoor wij in staat worden gesteld om in
2020 naar behoefte wat hogere bijdragen te kunnen geven.
Het behoeft geen betoog dat wij hiervoor zeer erkentelijk zijn.

In een notarieel testament kan onze stichting als legataris of
als (mede-)erfgenaam worden benoemd. Met een legaat kunt
u een vastgesteld bedrag, een bepaald percentage van de
nalatenschap of een bepaald goed, nalaten aan een
(natuurlijk) persoon of rechtspersoon, bijvoorbeeld een stichting.
Tegelijk blijft de inzet en betrokkenheid van onze donateurs
en, niet in het minst , ook de groei van het donateurs-bestand
onze zorg en aandacht vragen. Onze stichting is een zogeheten culturele ANBI stichting. Dat betekent dat voor de giftenaftrek in de inkomstenbelasting een donatie aan onze stichting met 25% kan worden verhoogd.
Wij willen al onze donateurs oproepen om in hun eigen omgeving een ambassadeur te zijn van de Stichting tot behoud
van het Nederlandse orgel, en daarmee van onze historische
orgels, om zo ons donateurs-bestand te laten groeien met het
doel om de orgels voor komende geslachten te bewaren!

Postbus 105 8080 AC Elburg info@sbno.org www.sbno.org Telefoon: 06 - 87 61 49 84
Bankrekening: IBAN NL06 INGB 0003 0927 57
Voorzitter: Matthé Ackerman, Secretaris: Johan Stolk, Penningmeester: Mario van Overbeeke,
Leden: Cees van der Poel en Sander van den Houten, Administratie: Grietje Roozeboom
Erevoorzitter: Maarten Seijbel

Van het bestuur

Voorjaarsexcursie en donateursdag 2020

Volgens de Japanse onderzoeker Dr. Masaru Emoto zou water
de eigenschap hebben dat het beïnvloed zou kunnen worden
in positieve en in negatieve zin. Bevroren watermonsters, die
tevoren waren blootgesteld aan positieve woorden, gedachten
en emoties, lieten op foto’s mooie en perfect gevormde ijskristallen zien. Omdat wij voor zeventig procent uit water bestaan,
zouden wij volgens Emoto met deze sleutel in handen grote
veranderingen kunnen realiseren voor onszelf en op collectief
niveau. Kortom positieve aandacht voor elkaar leidt tot mooie
resultaten.

Na de zeer succesvolle excursie van vorig jaar naar Kampen, willen we in 2020 tijdens de traditionele voorjaarsexcursie de blik
weer naar het westen van Nederland richten en wel naar de oude
stad Dordrecht.
Op zaterdag 2 mei gaan we in de binnenstad een viertal orgels bezoeken
en wel het Maarschalkerweerd orgel
in de Augustijnenkerk, het Wolferts/
Scholgens&Van den Haspel orgel in
de Lutherse kerk (Trinitatis-kapel) 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. Het
programma luidt:
10.30-11.00 uur ontvangst met koffie/
thee etc. in de Augustijnenkerk, Voorstraat 216. Hier wordt het recent gerestaureerde Maarschalkerweerd orgel toegelicht en bespeeld door Cees van der Poel.

Dat impliceert ook dat een goede communicatie tussen u en
het bestuur belangrijk is. Omdat de meeste communicatie tegenwoordig digitaal verloopt wil het bestuur de website van
onze stichting aantrekkelijker maken in audiovisuele zin. Ook
moet het mogelijk worden voor u als donateur om uw mening
kenbaar te maken. Het streven is om per 1 mei a.s. de website
aan te passen. Wij hopen dat de nieuwe website u als donateur
zal bevallen en dat meer geïnteresseerden van de Stichting tot
Behoud van het Nederlandse Orgel kennis zullen nemen.
Graag willen wij een goede relatie met u in stand houden, onder meer door u te informeren door het uitbrengen van
nieuwsbrieven, het uitgeven van orgelbrochures en het organiseren van donateursdagen.
Oktober vorig jaar is in dat kader voor het eerst ook een excursie georganiseerd voor donateurs naar het gerestaureerde orgel van de Oude Kerk te Amsterdam. Het orgel is uitgebreid
bespeeld en gedemonstreerd door ons bestuurslid Sander van
den Houten. Daarnaast kon ook de klaviatuur worden bezichtigd en zelfs het inwendige van het orgel worden bekeken onder deskundige leiding van de orgelmaker Hans Reil. De reacties van de deelnemers waren zeer enthousiast.
Besloten is om naast de donateursdagen voortaan ook dit soort
excursies in het najaar te gaan organiseren. Het bestuur is van
mening dat, net als bij de voorjaarsexcursie, de kosten daarvan
niet ten laste van de donaties moeten komen, maar deze in
beginsel uit de bijdragen van de deelnemers worden betaald.
De jaarlijkse donaties zijn immers bestemd voor financiële ondersteuning van restauraties en groot onderhoud, het eigenlijke doel van onze stichting. Wel zal het bestuur zorgdragen dat
de kosten en derhalve de bijdragen van de deelnemers zo laag
mogelijk blijven.
Gebleken is dat de groep deelnemers voor deze excursies uit
maximaal 40 personen kan bestaan. Bij een grotere belangstelling moet worden bezien of een tweede sessie haalbaar is.
Voor dit jaar is op zaterdag 24 oktober a.s. een excursie gepland naar het Bätz-orgel van de Evangelisch Lutherse Kerk te
Den Haag. Daarover zult u nog uitvoerig worden geïnformeerd
in de najaars-nieuwsbrief, op de website en in de pers.
Het bestuur hoopt dat de Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel ook dit jaar weer op uw positieve aandacht mag
rekenen!
M. Ackerman, voorzitter

Na vrije tijd voor de lunch (op eigen
gelegenheid), gaan we om 13.30 uur
verder in de Trinitatiskapel, Vriesestraat 22. Hier wordt het orgel
toegelicht en wordt het instrument
bespeeld door Sander van den Houten.
Tot slot lopen we naar de Grote Kerk
waar vanaf 15.00 uur eerst het grote
Kam orgel wordt bespeeld door Cor
Ardesch. Vervolgens gaan we naar
de Mariakapel van de kerk waar Cor
Ardesch, Cees van der Poel en Sander van den Houten het Bach-orgel van Verschueren bespelen. Na
nog koffie/thee te hebben gedronken wordt deze dag besloten.

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
(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 de vermelding van “voorjaarsexcursie”, aantal personen, naam en
adres. Het is ook mogelijk om na aanmelding, in de Augustijnenkerk te
betalen. In deze kerk wordt het programmaboek aan de deelnemers uitgereikt.

Gehonoreerde subsidie aanvragen in het najaar van 2019
Beetgum
Het orgel van de St. Martinuskerk te Beetgum (Bitgum) in
Friesland werd in 1861 gemaakt door de orgelmaker
van Oeckelen waarbij het
voormalige orgel van Christian Muller uit 1725 werd vervangen. Het instrument bleef
gaaf bewaard en was in 1979
gerestaureerd door Bakker en
Timmenga. Nu is groot onderhoud hard nodig en dat betreft vooral de windvoorziening (magazijnbalg en schepbalgen, de balg afdichting en
de frontpijpen die door vleermuisurine zeer vlekkerig en
dof zijn geworden. Dit onderhoud wordt weer uitgevoerd door
Bakker en Timmenga en door de Stichting gesteund met een bedrag van € 2.000,00.

Leens
Het beroemde orgel van de
Petruskerk te Leens werd in
1733 opgeleverd door A.A.
Hinsz. Het was zijn tweede
orgel als zelfstandig orgelmaker. Het orgel werd geschonken door de bewoners
van de borg Verhildersum in
de strijd tussen de Groningse adel om de mooiste kerk
en het indrukwekkendste
orgel en staat nog geheel in
de Schnitger traditie. Het
orgel van Leens werd in de
19e eeuw gewijzigd door
van Oeckelen en verloor in
het begin van de 19e eeuw
zijn oorspronkelijke balgen en frontpijpen. In 1968 werd een algehele restauratie uitgevoerd door de Gebr. Van Vulpen. Nu is het
orgel dringend aan groot onderhoud toe waarbij de gelegenheid
is om de oorspronkelijk spaanbalgen te reconstrueren en het
frontpijpwerk meer in lijn met Hinsz te brengen. Dit wordt dit jaar
uitgevoerd door de Orgelmaker Reil onder advies van Henk de
Vries. Er is besloten om aan dit belangwekkende onderhoud een
bijdrage van € 5.000,00 te verlenen.

Koudum
Voor het derde orgel in deze
opsomming gaan we weer
terug naar Friesland. In de
Martinikerk te Koudum prijkt
een orgel dat in 1858 werd
gemaakt door de orgelmakers
van Dam. Deze gebruikte hierbij pijpwerk uit het vorige Bader orgel, pijpwerk uit de 17e
eeuw met een hoog loodgehalte. Het orgel bevind zich na
een restauratie door Bakker en
Timmenga weliswaar nog in
goede staat maar er is een

ernstig probleem gerezen met de inmiddels beruchte lood corrosie in het oude Bader Pijpwerk. Deze problemen moeten nu
worden aangepakt, waarbij helaas niet is te voorkomen dat een
aantal pijpen geheel door kopieën moeten worden vervangen.
Onder advies van Theo Jellema wordt dit uitgevoerd door Bakker
en Timmenga en door de Stichting ondersteund met een bijdrage van € 3.000,00.

Alphen aan de Rijn
De Oudshoornse Kerk staat
in een deel van Alphen aan
de Rijn en is een prachtige
schepping van de Amsterdamse architect Daniel Stalpaert uit 1665. In de kerk
werd in 1784 een orgel gemaakt door H.H. Hess. Er is
in de loop van de jaren
door vele orgelmakers aan
gewerkt waarbij kleine en
grotere wijzigingen plaatsvonden, o.a. door Meere,
Knipscheer en Gabry. In
1976 heeft Flentrop het
instrument integraal gerestaureerd waarbij de dispositie grotendeels werd hersteld. Alleen een later toegevoegde Vox
Humana werd gehandhaafd terwijl een vrij pedaal met vier registers werd toegevoegd. Sinds 1999 heeft Henk van Eeken het
orgel in onderhoud en deze gaat nu opnieuw instandhoudingswerkzaamheden uitvoeren. De Stichting heeft besloten om dit
werk te steunen met een bijdrage van € 1.000,00.

Terwolde
Het fraaie orgel in de Kerk
van Terwolde is het eerste
orgel van C.F.A. Naber en
kwam gereed in 1827. De
grootste wijzigingen in de
geschiedenis van dit instrument vonden plaats in 1934
door de Koff. Een viertal
registers verdween toen,
maar werden in later jaren
weer teruggebracht, zij het
in niet bij het werk van Naber passende factuur. In
1998 werden twee hiervan
reeds door Reil in Naber stijl
vernieuwd, nu is de gelegenheid gekomen om ook
de andere twee registers in combinatie met noodzakelijk groot
onderhoud te vernieuwen. Echter bleken ook werkzaamheden
noodzakelijk aan de windladen zodat de vervanging van de registers nog even is uitgesteld. Het werk wordt weer uitgevoerd
door de orgelmakers Reil en zal door de Stichting met een bedrag van € 3.500,00 worden ondersteund.

Siddeburen
Het orgel van Siddeburen heeft een merkwaardige geschiedenis.
In 1705 werd een orgel van Arp Schnitger in gebruik genomen.
Na werkzaamheden in de 18e eeuw wordt in 1821 door N.A.
Lohman een nieuw orgel gemaakt waarbij veel oud pijpwerk uit
het vorige orgel werrd overgenomen. Hierbij is echter geen pijpwerk van Schnitger! Gebruikte hij in 1705 ook al ouder pijpwerk?

Hoe het ook zij, na werkzaamheden door o.a. Pels
was het orgel aan het eind
van de 20ste eeuw in deplorabele staat geraakt. Na dat
in 1984 al een restauratieplan was gemaakt door
Klaas Bolt, is nu dan eindelijk
het moment gekomen voor
dit relatief gaaf bewaard
gebleven orgel van N.A. Lohman om te worden gerehabiliteerd. Dit werk zal worden uitgevoerd door de orgelmakers van Vulpen te
Utrecht onder advies van
Theo Jellema. De Stichting
heeft hiervoor een bedrag van € 3.000,00 toegezegd.

Amsterdam - Buiksloterkerk
De Buiksloterkerk is het oudste monument van Amsterdam-Noord en dateert in de
huidige vorm uit 1710. In
deze kerk bouwde de orgelmaker H. ter Hart in 1858
een orgel in neo-gotische
stijl waarbij nadrukkelijk is
gekeken naar het Bätz-orgel
in de Amstelkerk te Amsterdam. Dit is op zijn beurt
weer verwant aan het orgel
in de Dom te Utrecht. Nadat
de kerk in 1984 was overgegaan in de handen van een
stichting heeft men wel altijd
zorg voor het orgel gedragen, zij dat het naar de andere zijde van de kerk werd
verplaatst.

Omdat het orgel inmiddels sterk vervuild is waardoor er speelen klanktechnisch problemen ontstaan dient in het kader van
groot onderhoud een volledige schoonmaak plaats te vinden. In
overleg met de orgelmentor van dit instrument, Ross Luescher,
zal dit door Flentrop orgelbouw worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden worden door de Stichting tot behoud van het Nederlandse orgel ondersteund met een bijdrage van € 500,00.

Gorssel
In de Protestantse Kerk te
Gorssel werd in 1861 een
orgel geleverd door S.F.
Naber te Deventer. Hij
maakte en leverde dit orgel
zelfstandig op omdat na het
maken van een plan en tekeningen zijn vader, C.F.A.
Naber, overleed. In 1884
werkte van Dam aan het
orgel en werd het front in
1929 vervangen door een
smakeloos nieuw geheel,
waarbij het oude Naber
front wonder boven wonder
bewaard bleef. Tijdens de

bevrijding werd het orgel zwaar beschadigd en uiteindelijk werd
in een nieuwe kerk het bewaard gebleven pijpwerk in de oude
kas weer samengevoegd door Leeflang. Weliswaar met de fouten van die tijd maar het orgel bleef wel bewaard!

Na een aanvullende restauratie door Blank in 1981 zijn nu werkzaamheden nodig om het orgel in goede staat te krijgen en te
houden. Hierbij zal de niet originele dulciaan worden vernieuwd
in Naber factuur. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd
door Hans van Rossum onder advies van Jaap Jan Steensma. De
Stichting draagt voor een bedrag van € 1.000,00 hieraan bij.

Wirdum
Het orgel van Wirdum
werd oorspronkelijk in
1690 gemaakt door Harmen Jansz. In 1790 maakte
Lambertus van Dam een
nieuw orgel met gebruikmaking van veel bestaand
materiaal. Dit instrument
werd in 1873 opnieuw
vernieuwd door Hardorff.
In 1993 werd het instrument gerestaureerd door
Bakker en Timmenga waarbij de situatie 1873 werd
hersteld.
Het orgel, dat een opmerkelijk fraai uitgevoerd uiterlijk kreeg heeft nu groot onderhoud nodig dat wordt uitgevoerd door de orgelmakers Bakker en Timmenga. De Stichting
heeft besloten dit te steunen met een bedrag van € 1.000,00

Ede
In de Oude Kerk van Ede
werd in 1967 het Schwartsburg orgel, dat van
slechte makelij was, vervangen door een orgel
dat in 1877 was gemaakt
door de orgelmakers van
Dam voor de Hervormde
Kerk te Nieuwe Niedorp
(NH). Het werd daar overbodig door nieuwbouw van de kerk. Het orgel werd overgeplaatst door Pels en bij die gelegenheid sterk gewijzigd en
uitgebreid, met name het bovenwerk, onder advies van Feike
Asma.
Het is zeer gewenst om het inmiddels aan groot onderhoud
toe zijnde orgel aan te passen zodat de uitbreidingen van 1967
beter bij het werk van Van Dam aansluiten, de windvoorziening
in Van Dam stijl wordt vernieuwd en enkele registerwijzigingen
ongedaan worden gemaakt. Tevens zal de kas compleet worden geschilderd. Dit werk zal onder advies van Cees van der
Poel worden uitgevoerd door de orgelmakers van Vulpen. De
Stichting tot behoud van het Nederlandse orgel heeft hiervoor
een bijdrage van € 4.000,00 toegezegd.
Voor de bestuursvergadering van maart 2020 zijn aanvragen
binnengekomen uit Driesum, Hardinxveld-Giessendam, Nijmegen, Ferwert en Wesepe.
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

