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Uitgestelde voorjaarsexcursie/donateursdag 2020 

komt definitief te vervallen 
Nadat de voorjaarsexcursie van mei jl. als gevolg van de corona 

crisis moest worden afgelast heeft het bestuur toen gekozen voor 

uitstel naar het najaar op 24 oktober. Echter was toen al duidelijk 

dat dit onder het voorbehoud was van duidelijke verbetering in 

de situatie. 

Nu moeten we constateren dat het nog steeds niet verantwoord 

is om de excursie in het najaar te organiseren. Allereerst met het 

oog op de gezondheid van onze (vaak wat oudere) donateurs en 

van ons zelf, maar ook gezien de begrijpelijke onzekerheid van 

het aantal aanmeldingen. 

Het bestuur heeft daarom besloten om de excursie van dit jaar te 

laten vervallen en de eerstvolgende excursie/donateursdag te 

organiseren op 1 mei 2021. Uiteraard is dit, gezien de onzekere 

tijden, opnieuw onder voorbehoud. 

 

Van het bestuur 
Kort geleden was ik met vakantie in Groningen. Veel gefietst in 

deze provincie met mooie terpdorpjes en prachtige orgels. Op-

vallend was de vriendelijkheid en de gastvrijheid van de vrijwil-

ligers van de Stichting Oude Groninger Kerken. Altijd kon een 

kerk worden bezichtigd en/of een orgel worden bespeeld. Ui-

teraard moesten de regels ter vermijding van coronabesmet-

ting in acht genomen worden. Maar toch waande ik mij in Gro-

ningen ver van de dreiging van het coronavirus. Inmiddels is 

het iedereen duidelijk dit virus wereldwijd op ongekende schaal 

enorme gevolgen en veranderingen in ieders bestaan teweeg 

bracht. Op economisch, maatschappelijk en cultureel gebied 

zijn de gevolgen draconisch.  
 

Een troost was dat met onze huidige digitalisering toch com-

municatie mogelijk bleef. Velen bleken creatief te zijn door op 

een andere wijze hun werk voort te zetten of hun leven anders 

in te richten. Oplossingen werden bedacht om via het internet 

belangstellenden aan bijeenkomsten te laten deelnemen. Orga-

nisten gaven concerten die wij konden streamen. Er werd zelfs 

digitaal een cursus orgel-improvisatie aangeboden. Hoewel 

natuurlijk  in heel beperkte en povere setting konden we toch 

blijven genieten van “life muziek”. 
 

Door het coronavirus kon spijtig genoeg voor onze stichting de 

geplande voorjaarsexcursie in mei en oktober (zie hiernaast) 

niet doorgaan. Dat impliceerde dat wij als bestuur u ook niet 

persoonlijk konden ontmoeten. En dat gold eveneens voor u 

als donateurs onderling. 
 

Wij hopen echter dat de interessante excursie naar Den Haag 

op 27 november kan plaats vinden. Uiteraard zullen wij u op de 

hoogte houden, al dan niet via de website (zie hiernaast). Als 

tegenhanger ontvangen alle donateurs bij deze nieuwsbrief  

een extra uitgebreide en interessante brochure: Bätz in de 

Breedte. Deze is geschreven door Jaap Jan Steensma die zijn 

specifieke deskundigheid op het gebied van Bätz hiermee met 

ons deelt. Het bestuur is hem hiervoor zeer erkentelijk! 
 

Ook financieel werden wij aangenaam verrast door een erfrech-

telijke verkrijging van ruim € 35.000,00. Hoewel achter een erfe-

nis of legaat altijd het overlijden van (meestal) een gewaardeer-

de donateur schuilgaat, is het toch altijd goed om te ervaren 

dat het behoud van het Nederlandse orgel voor mensen zo 

belangrijk is dat men de Stichting wil gedenken in zijn of haar 

nalatenschap. 
 

Ondanks de tegenslag van het coronavirus gaan wij als bestuur 

onverdroten verder om historisch interessante orgels te behou-

den. Maar we kunnen dat uiteraard niet zonder uw financiële 

hulp. Wij hopen dat u betrokken wilt blijven bij het wel en wee 

van onze stichting. 

 

Namens het bestuur wens ik u alle goeds en bovenal dat u ge-

zond mag blijven. 

    Matthé Ackerman, voorzitter 

 

 Uitgelicht: St. Lambertuskerk, Nederweert 
 

Op 31 juli jl. voltooide Van Rossum Orgelbouw (Wijk en Aalburg) 

onder advies van Rogér van Dijk de restauratie/reconstructie van 

het uit 1851 daterende Clerinx-orgel in de Sint-Lambertuskerk 

van Nederweert. Dit instrument telde bij oplevering 26 stemmen 

en was het enige dat de Belgische orgelmaker Jan Arnold Clerinx 

(1816–1898) voor Nederland bouwde. Orgelkassen en orgelbal-

kon werden vervaardigd door de plaatselijke beeldsnijder Arnol-

dus Hubertus van Haeff (1824–1857). Het orgel van Nederweert 

was het zevende en laatste in het oeuvre van Clerinx dat was 

voorzien van een rugpositief. Tot 1914 bleef het orgel ongewij-

zigd. De firma P.J. Vermeulen legde in dat jaar een nieuwe wind-

voorziening aan, en verving de Cornet van het Postif door een 

Voix Celeste 8’ D. In 1944 raakte het orgel ten gevolge van oor-

logshandelingen zwaar beschadigd waarbij het pijpwerk van 

Positif en Pédale verloren ging. Hoewel de bouw van een nieuw 

orgel werd overwogen volgde in 1956 toch een algehele restau-

ratie door de firma Gebr. Vermeulen (Weert). Daarbij werd de 

hoofdkas naar achteren geplaatst, en Positif en Pédale met een 

eigentijdse dispositie ingevuld. Van het Grand Orgue waren de 

labiaalregisters in hoofdzaak nog oud. 

Voor de nu voltooide restauratie is uitvoerig onderzoek gedaan 

naar (vroege) Clerinx-orgels in België. De hoofdkas is op zijn 

oorspronkelijke plaats teruggezet. Verrassend was ook de vondst 

van 24 oude binnen pijpen in de tussenvelden van het Positif. 

Deze bleken afkomstig van de drie originele strijkende registers 

en waren in 1956 niet sprekend in het front geplaatst om oor-

logsschade te maskeren. Tijdens de werkzaamheden bleek het 

mogelijk om passend Clerinx-pijpwerk te verwerven zodat de 

volledige dispositie kon worden gereconstrueerd en vrijwel ge-

heel worden bezet met historisch pijpwerk. Orgelkassen, windla-

den en registermechaniek zijn vrijwel helemaal oud en volledig 

gerestaureerd. Het orgel kreeg verder een nieuwe windvoorzie-

ning (vier spaanbalgen) en een volledig nieuwe claviatuur en 

toetsmechaniek. 

De Stichting tot Behoud van het Nederlandse orgel heeft uiter-

aard aan de wedergeboorte van dit unieke instrument bijgedra-

gen. Tekst: Rogér van Dijk, foto: Wim van der Ros 

 Donatie 2020 

Beste donateur, 

Wilt u nakijken of u uw donatie voor 2020 al hebt betaald? 

Ongeveer twee derde van de donateurs heeft de donatie voor  

de Stichting tot behoud van het Nederlandse Orgel overge-

maakt. Hartelijk dank! 

Vriendelijk vraag ik, als u de donatie nog niet hebt betaald, dit 

voor eind oktober te doen.   

Bankrekening:  NL06  INGB 0003 0927 57 ( IBAN nummer ) 

T.a.v. Stichting tot behoud van het Nederlandse orgel 

Postbus 105 

8080 AC 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 

Excursie naar het Bätz-orgel van de Ev. Luth. Kerk 

te Den Haag 

Deze excursie kan op de voorziene datum, vrijdag 27 november, 

doorgaan. We hopen dan om 16.00 uur te beginnen tot 21.00 

uur. De deelnameprijs is € 25,00 (€ 30,00 voor niet-donateurs), dit 

is inclusief koffie/thee en een heerlijke stampottenmaaltijd! We 

willen als bestuur in deze barre tijd hier een zeer speciaal pro-

gramma voor maken met naast een gezellig etentje een bezoek 

aan de klaviatuur, uitgebreide klankdemonstratie en concert door 

Cees van der Poel en Sander van den Houten, en toelichting op 

de orgelmaker(s) Bätz en het orgel door deskundigen. Dat alles 

maakt deze excursie compleet! Het minimum aantal deelnemers 

is 30. Alle corona maatregelen zullen in acht worden genomen. 

Als u in deelname bent geïnteresseerd, stuur een email naar de 

Stichting (info@sbno.org) met deze mededeling, dan houden we 

u in een emailgroep op de hoogte van de ontwikkelingen. Overi-

gens wordt ook de website actueel gehouden. Daarnaast blijft het 

natuurlijk mogelijk om zich apart 

n.a.v. de website-informatie op te 

geven met als uiterste opgave da-

tum 13 november, dit i.v.m. de 

catering. Dit dan bij voorkeur op 

info@sbno.org of telefonisch bij de 

administratie, Mevr. Roozeboom 

(06-8761 4984), onder vermelding 

van excursie Den Haag, naam, 

adres en het aantal deelnemers. U 

bent definitief aangemeld na uw 

betaling op rekening NL06 INGB 

0003 0927 57 onder de vermelding 

van “excursie Den Haag”, aantal 

personen, naam en adres.  

Van het secretariaat 

We zouden het in deze onzekere en bizarre tijden bijna verge-

ten maar diverse orgelmakers werken aan verschillende instru-

menten. Ondanks incidentele vertragingen worden dan ook 

regelmatig, met aangepaste bijeenkomsten, weer orgels in 

gebruik genomen. 

We willen er enkele vermelden, uiteraard projecten waar we als 

Stichting aan hebben bijgedragen. 

Allereerst noemen we het schitterende Freytag/Schnitger orgel 

in de Magnuskerk te Bellingwolde. Na een voortreffelijke res-

tauratie door de firma Elbertse onder advies van Stef Tuinstra 

is dit orgel, door de omstandigheden helaas zonder officiële 

bijeenkomst, weer in gebruik genomen. 

Ook het Hinsz orgel van Midwolda uit 1772 is gereed na groot 

onderhoud door  Orgelmakerij Van der Putten onder advies 

van Stef Tuinstra. Vooral de tongwerken zijn weer in optimale 

staat gebracht. Het orgel is op gepaste wijze op 5 september 

weer in gebruik genomen. 

Ten slotte is de Stichting getuige geweest van de her inge-

bruikneming van het König orgel in de Stevenskerk in Nijme-

gen. Het betreft ditmaal niet zozeer orgel-technisch werk 

(Flentrop heeft daar eerder al aan gewerkt) als wel de schitte-

rende kleurige afwerking, die door de restauratieschilders Wol-

ters en Ovink uit Deventer op zeer fraaie wijze is gerestau-

reerd. Hierdoor oogt het orgel weer zoals König het in 1776 

afleverde! Zie voor meer details het overzicht van de bijdragen. 
 

Het is niet gebruikelijk om nieuw uitgekomen Cd's te bespre-

ken, maar we maken, mede door de a.s. excursie naar Den 

Haag,  graag een uitzondering voor de nieuwe CD van ons 

bestuurslid Sander van den Houten: “Timbre”, die hij op “zijn” 

orgel in de Ev. Lutherse Kerk te Den Haag (en op het fraaie 

kleine Italiaanse orgel!) inspeelde met werken van Frescobaldi, 

Buxtehude, Bach, Mendelssohn, Liszt, Martin en Bunk. Bestellen 

via de website van Sander: www.sandervandenhouten.nl of via 

de vakhandel (Cygnus 176201, € 14,90) Van harte aanbevolen. 
 

We roepen ook onze donateurs op om regelmatig naar onze 

nieuwe website te kijken. De in het verleden door de Stichting 

uitgebrachte brochures kunnen hier nabesteld worden en alle 

nieuws over de excursies etc. wordt hier actueel bijgehouden. 

 

 



Gehonoreerde subsidie aanvragen in het voorjaar van 2020 

Giessendam/Nederhardinxveld 
Het orgel van de Oude Kerk te 

Hardinxveld Giessendam is een 

instrument van de Utrechtse or-

gelmaker Johan Frederik Witte 

(Fa. J. Bätz & co) uit 1875. Na di-

verse herstellingen in de 20ste 

eeuw volgde in 1963 een ver-

plaatsing van het orgel van de 

originele orgeltribune naar de 

galerij aan de andere zijde van het kerkgebouw. Dit werd uitge-

voerd door K.B. Blank die hierbij tevens de nodige wijzigingen aan-

bracht bv. een zelfstandig pedaal in een kas achter het orgel, wijzi-

gingen van de laden en de windvoorziening volgens de toen gang-

bare inzichten en uitbreiding van de dispositie.  Inmiddels is het 

orgel aan groot onderhoud toe en hierbij is tevens de gelegenheid 

om sommige minder correcte wijzigingen uit 1963 o.a. op het ge-

bied van de windvoorziening en het klankbeeld terug te draaien 

waardoor het orgel weer meer in de lijn van Witte komt te liggen. 

Dit alles wordt uitgevoerd door Consultare Orgelbouw onder ad-

vies van Peter van Dijk en wordt door de Stichting ondersteund 

met een bedrag van € 1.500,00. 

Nijmegen 
Het König orgel van de Stevenskerk te 

Nijmegen is niet alleen een geweldig 
instrument, maar ook een echte blik-
vanger in de Stevenskerk. Het 18 me-
ter hoge orgelfront is uitgevoerd in een 
classicistische stijl, met een elegante 
groep muzen boven het rugwerk en 
verfijnde versieringen als putti, ro-
zetten, slingers en vazen. Tijdens het 
bombardement op 22 februari 1944 
liep het König orgel grote schade op. In 
1970 werd het voor het eerst weer 
bespeeld na een lange periode van 

herstelwerkzaamheden. Na 50 jaar is het tijd voor een nieuwe, 
grondige restauratie. Begin 2019 startte de eerste fase van de 
herstelwerkzaamheden: Pijpwerk en orgelkas. Omdat het blad-
goud op het orgel zeer verschillend van kwaliteit was, is beslo-
ten het houtsnijwerk helemaal opnieuw te vergulden en daar-
voor alvast een grondlaag aan te brengen. Het nieuwe bladgoud 
(dikte 0,0001 mm!) moet zo snel mogelijk hierop worden aange-
bracht. Daarom wordt er in januari 2020 gestart met deze twee-
de fase van de restauratie van het Königorgel. Nieuw kleur his-
torisch onderzoek heeft tevens informatie opgeleverd over de 
juiste typen marmer-imitatie en de oorspronkelijke mate van 
vergulding van de ornamenten. Tezamen met de nieuwe gele 
verflaag wordt er met deze tweede fase gestreefd naar een zo 
authentiek mogelijke uitstraling van het 18e -eeuwse orgelfront. 
Dit herstelwerk wordt uitgevoerd door Wolters en Ovink restau-
ratieschilders en door de Stichting ondersteund met € 2.500,00. 

Wesepe 
In de Nicolaaskerk in het Overijsselse We-

sepe staat sinds 1894 het orgel dat in 1876 

door de orgelmaker H.G. Holtgräve ge-

bouwd werd voor het voormalige kerkge-

bouw van de Doopsgezinde gemeente te 

Deventer. Na restauratie en wijzigingen 

door van Leeuwen in 1951 werd het in 1993 

door Reil in de staat gebracht waar het zich 

nu nog in bevindt. Het is nu toe aan iets 

groter onderhoud waarbij ook incidenteel 

wat punten die in 1993 waren blijven liggen en ook de corrosie-

vorming op de conducten kunnen worden aangepakt. Deze 

werkzaamheden zullen opnieuw door Reil worden uitgevoerd 

onder advies van Aart van Beek en worden door de Stichting 

ondersteund met € 2.000,00. 

 

Poortvliet 
In 1806 maakte de Utrechtse orgelma-

ker Abraham Meere een klein maar fraai 

orgel voor de relatief grote kerk te 

Poortvliet. Het was een geschenk van de 

rijke Amsterdamse koopman Abraham 

Dumont. Zijn vrouw Cornelia Jacoba 

Gaaswijk was een dochter van de Poort-

vlietse ambachtsheer Christoffel Gaas-

wijk.  Het instrument heeft één klavier 

met een aangehangen pedaal met een 

omvang van anderhalf octaaf. Bij kleine 

werkzaamheden in de loop van de tijd 

werden slechts een aantal Bourdon pij-

pen vervangen, het register Carillon verkleind en de toonhoogte 

verhoogt door stem insnijdingen. Al deze zaken zijn bij de res-

tauratie door Blank in 1967 weer ongedaan gemaakt waarbij 

tevens de unieke licht ongelijk zwevende stemming werd her-

steld. Omdat nu groter onderhoud nodig is geworden zal dit 

door de orgelmaker Nijsse worden uitgevoerd en wordt het 

door de Stichting ondersteunt met een bijdrage van € 1.000,00. 

Woubrugge 
Het fraaie orgel in de Kerk van 

Woubrugge is een werkstuk van de 

orgelmaker Johannes Mitterreither uit 

1794. Deze uit Oostenrijk afkomstige 

orgelmaker had bij Moreau en Hess 

gewerkt voor hij zich in 1769 zelfstan-

dig vestigde. Het orgel van Woubrugge 

was een geschenk van Mevr. J.A. Ter-

wen, vrijvrouwe van Heerjacobswoude. 

Het orgel werd in de eerste helft van de 

negentiende eeuw met een tweede 

manuaal uitgebreid en tevens werden 

er wijzigingen doorgevoerd op het 

hoofdwerk (mogelijk door J.C. Schmidt 

of Knipscheer). In 1941 en 1952 werkte W. van Leeuwen aan het 

orgel en ook hij bracht wijzigingen aan.  Tenslotte werden er ook 

ingrijpende werkzaamheden uitgevoerd door van der Linden in 

1973 op totaal niet bij het orgel passende wijze. Uiteindelijk 

bleek dat een totale restauratie onontkoombaar is die het orgel 

weer zijn vroegere schoonheid zal weergeven in en die geheel in 

de stijl van Mitterreither zal worden uitgevoerd door de orgel-

makers van Vulpen onder advies van Bert den Hertog en Peter 

van Dijk. Dit zal door de Stichting met een bedrag van € 5.000,00  

worden ondersteund. 

Haarlem 
Het grote Adema orgel in de 

Kathedrale Basiliek in Haarlem 

werd oorspronkelijk vanaf 1923 

gebouwd voor de vm. Willibror-

duskerk buiten de Veste in Am-

sterdam. Na sluiting van deze 

kerk in 1969 is na veel inspan-

ning van diverse personen in de 

Stichting Willibrordusorgel, het 

orgel opnieuw opgebouwd in Haarlem en daar in 1971 in ge-

bruik genomen. In de loop van de jaren (al in Amsterdam) is er 

veel aan het orgel gewerkt, nu met name om het weer een “echt” 

Adema orgel uit het interbellum te laten worden zoals de oor-

spronkelijke bouwers het hadden bedoeld. De laatste afsluitende 

werkzaamheden worden nu door Adema’s Kerkorgelbouw uitge-

voerd onder advies van Cees van der Poel. De Stichting heeft 

hiervoor een bedrag van € 3.000,00 toegezegd. 

Watergang 

In de kerk van Watergang prijkt sinds 

1967 een orgel van H. Knipscheer II dat 

oorspronkelijk in 1874 werd gemaakt 

voor de Evangelisch Lutherse Kerk te De 

Rijp. De overplaatsing werd uitgevoerd 

door Flentrop die het orgel bij deze 

gelegenheid technisch restaureerde. Het 

weliswaar kleine maar fraaie orgel (7 

registers op één manuaal en aangehan-

gen pedaal) bleef gaaf bewaard en is nu 

dringend aan groot onderhoud en 

schoonmaak toe. Dit zal weer door Flen-

trop worden uitgevoerd die het orgel in 

onderhoud heeft. De Stichting heeft besloten om dit onder-

houd met een bedrag van € 1.000,00 te ondersteunen. 

Hippolytushoef 
Ook in de Hippolytuskerk in Hippo-

lytushoef vinden we een orgel van H. 

Knipscheer II en wel uit het jaar 1870. 

Hermanus Knipscheer II (1802–1874) 

vormde de tweede generatie in een 

“dynastie” van drie. Vanaf 1825 was hij 

compagnon van zijn vader Hermanus I 

(1772–1833) en na diens dood zette hij 

de Orgelmakerij alleen voort. Van de 

drie generaties was Hermanus II veruit 

de meest productieve orgelmaker, van 

hem zijn iets meer van 40 nieuwbouwprojecten bekend waar-

van een fors deel nog bestaat. Het orgel van Hippolytushoef 

werd in 1902 binnen de kerk verplaatst en in 1977 gerestau-

reerd door Albert de Graaf uit Leusden. Nu is het orgel toe aan 

uitgebreid groot onderhoud in combinatie met enkele restaura-

tieve werkzaamheden. Dit zal gebeuren onder advies van Cees 

van der Poel door de orgelmaker Bakker en Timmenga en 

wordt door de Stichting met een bedrag van € 2.000,00 worden 

ondersteund. 

Den Dungen 
Het orgel van de Parochiekerk van 

St. Jacobus de Meerdere in Den 

Dungen is een werkstuk van de 

Brabantse orgelmaker Frans Smits 

en dateert uit 1867. Het werd oor-

spronkelijk gemaakt voor de kapel 

van het Groot Seminarie Haarden-

dal in Haaren. De orgelkas zou wor-

den vervaardigd door zijn ‘vaste’ 

meubelmaker Jacobus Franciscus 

Beuijssen uit Boxmeer. Nadat in 

1888 en 1917 herstellingen waren 

uitgevoerd door de latere orgelma-

kers Smits werd in 1939 het orgel overgeplaatst naar de nieuw 

gebouwde kapel en bij deze gelegenheid belangrijk uitgebreid 

door Pels. Het hoeft geen betoog dat dit in de geest van die 

tijd niet bepaald in Smits stijl gebeurde. In deze toestand bleef 

het orgel tot de sluiting van het Seminarie in 1967. In 1985 

werd het fraaie orgel echter geheel gerehabiliteerd door de 

overplaatsing naar de kerk van Den Dungen door Vermeulen 

(Weert) onder advies van Hans van der Harst en Jan Boo-

gaards. Aan de hand van de foto uit 1937 en de gegevens uit 

het archief van de orgelmakers Smits werd de orgelkas gere-

construeerd. Ook de toets- en registermechaniek, en de opzet 

van de windvoorziening dateren van die restauratie. De wind-

laden werden ingrijpend gerestaureerd, en het pijpwerk her-

steld en waar nodig gecompleteerd. Het orgel is nu aan groot 

onderhoud toe en daarbij zal speciaal aandacht worden be-

steed van de constructie aangezien de kas is verzakt en zelfs 

duidelijk scheef staat met alle gevolgen voor bespeelbaarheid 

en de klank van dien. Dit alles zal worden uitgevoerd door Pels 

en van Leeuwen te Rosmalen onder advies van Rogér van Dijk. 

De Stichting heeft besloten om voor dit belangwekkende orgel 

een bedrag van € 2.000,00 uit te trekken. 

 

Hommerts 
Het orgel van Hommerts werd in 1869 

gemaakt door de orgelmakers van 

Dam te Leeuwarden. Echter in 1876 

werd er in Hommerts een nieuwe kerk 

gebouwd en werd het orgel overge-

plaatst door Hardorff die daarbij meer 

deed dan alleen overplaatsen, vooral 

de kas en het front vertonen duidelijk 

zijn kenmerken, alhoewel hij wel be-

staand materiaal gebruikte.  In 1925 

breidde Bakker en Timmenga het 

orgel uit met een vrij pedaal. In 1986 

tenslotte werd het instrument volledig gerestaureerd door de 

orgelmaker Mense Ruiter die het in de oorspronkelijke staat 

terugbracht. Nu is het orgel aan groot onderhoud toe dat op-

nieuw door Mense Ruiter onder advies van Theo Jellema zal 

worden uitgevoerd. Met name de windvoorziening zal moeten 

worden gerestaureerd, verder is schoonmaak en kleine herstel-

lingen aan de orde. De Stichting draagt hier € 1.000,00 aan bij. 

 

Delft 
In de Oud Katholieke kerk te Delft werd in 

1867 door C.G.F. Witte een nieuw orgel 

gemaakt in de oude Duyschot kas uit 1722 

die daarbij belangrijk werd uitgebreid. Dit 

kleine orgel, waarbij in feite een één-

klaviers dispositie over twee manualen 

wordt verdeeld, werd in 1908 gerepareerd 

door Spit die een register verving terwijl in 

1930 een zwelkast werd aangebracht. Door 

de orgelmaker de Graaf werd in 1979 het 

orgel gerestaureerd waarbij deze wijzigin-

gen weer ongedaan werden gemaakt. Het orgel is nu hard aan 

onderhoud toe dat onder advies van Bart van Buitenen zal 

worden uitgevoerd door de orgelmaker Elbertse. Vooral klavia-

tuur, tractuur en houten pijpwerk zijn in slechte staat geraakt 

en dienen te worden hersteld. De Stichting heeft voor dit on-

derhoud een bedrag van € 1.500,00 toegezegd. 
 

Voor de bestuursvergadering van november 2020 zijn tot nu 

toe aanvragen binnengekomen uit Mantgum, Grevenbricht, 

Harkstede, Vorchten, Buren, Edam (Lutherse Kerk) en Amster-

dam (Oude Lutherse Kerk). 

Voor de boven vermelde omschrijvingen werd geput uit gegevens ver-

strekt door de diverse aanvragers, waarvoor dank wordt gezegd. 

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


