Uitgelicht:

Donatie 2021

Het De Rijckere orgel in Beek

Beste donateurs,
Wilt u nakijken of u uw donatie voor 2021 al hebt betaald?
Ruim twee derde van de donateurs heeft de donatie voor de
Stichting tot behoud van het Nederlandse Orgel overgemaakt.
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 )
Stichting tot behoud van het Nederlandse orgel
Postbus 105, 8080 AC Elburg

De orgelmakers Gebr. De Rijckere waren in de 18e eeuw actief
vanuit het Vlaamse Kortrijk. Ze bouwden in Nederland een tweetal orgels: in 1779 een groter instrument in de Oostkerk te Middelburg, in 1776 voorafgegaan door een klein orgel in de Hervormde kerk te Axel (Zeeuws Vlaanderen).
Het zouden de enige twee De Rijckere orgels in Nederland blijven, waarbij het orgel van Axel in 1924 door de orgelbouwer
Dekker werd overgeplaatst naar de Protestantse Kerk te Beek in
Limburg. Hierbij moest de onderkas in verband met de geringere
hoogte worden ingekort waardoor het aangehangen pedaal
(omvang CD-g) verdween. Ook werd in verband hiermee de ornamentiek boven op de orgelkas verwijderd.
In 1901 en in 1906 was door J. van der Kleij aan het instrument
gewerkt waarbij de spaanbalgen door een magazijnbalg werd
vervangen, het handklavier vernieuwd en twee tongwerken door
strijkers werden vervangen.
Het orgel werd in Beek in 1983 gerestaureerd door de orgelmakers Fama en Raadgever. Hierbij werd o.a. de orgelkas hersteld
en geschilderd en verguld. Er werd een nieuwe windvoorziening
gemaakt, de windlade, registermechaniek en walsbord werden
hersteld en het klavier, de registerknoppen en opschriften werden vernieuwd. De dispositie werd hersteld (nieuwe tongwerken), pijpwerk verschuivingen werden ongedaan gemaakt en
ontbrekende kas en ornamentiek fragmenten ingevuld.
Het orgel heeft 13 registers op het manuaal, twee tremulanten
(Royal en Doux) en een Rossignol. De klavieromvang is CD-d3 en
het instrument is gestemd in de 1/4 komma middentoonstemming. De (waarschijnlijk originele) toonhoogte is A = 401 Hz.
Doordat de kerk te Beek wordt gesloten kwam het orgel te koop
te staan. Toen werd in februari 2020 de Stichting De Rijckere
orgel 1776 opgericht. Deze heeft een bijzonder doel:
het culturele erfgoed van de Vlaamse orgelbouwfamilie De Rijckere ontsluiten voor een breed publiek, door:
(a) het monumentale De Rijckere orgel uit Beek aan te kopen en
te plaatsen in de St. Augustinuskerk te Middelburg;
(b) kennis omtrent de orgelbouwfamilie De Rijckere en haar orgels te verdiepen en te delen met het publiek;
(c) het organiseren van concerten, masterclasses en orgelexcursies zodat orgelstudenten en orgelliefhebbers kennis kunnen
maken met dit specifieke Vlaamse orgeltype.
Hierdoor zouden beide De Rijckere orgels in Middelburg op
loopafstand van elkaar komen te staan wat vele unieke mogelijkheden biedt.
Voor meer informatie
over het orgel en de
Stichting De Rijckere orgel 1776, zie de website:
www.derijckereorgel.nl
De Stichting tot behoud
van het Nederlandse orgel heeft dit streven inmiddels gesteund door
een toezegging en hoopt
dat dit plan kan worden
verwezenlijkt!
Tekst: J. (Johan) Stolk, met dank
aan de Stichting De Rijckere
orgel 1776.

Vriendelijk verzoek: vermeld altijd uw naam en volledig
adres in de omschrijving op welke wijze u ook betaalt.
Tevens roepen we de donateurs die deze nieuwsbrief graag
uitsluitend per email willen ontvangen op, om dat kenbaar
te maken door een email te sturen naar info@sbno.org.
Met ingang van de voorjaarsnieuwsbrief van 2022 zal deze
dan per email naar hen worden verzonden.
Alvast hartelijk dank

Administratie, Grietje Roozeboom

CD Loppersum, Bellingwolde en Kampen
Omdat er nu al zo lang geen fysieke excursies mogelijk zijn is
er op 1 mei van dit jaar een videostream online gegaan waarin
onze bestuursleden Cees van der Poel en Sander van den Houten de orgels van de Petrus en Pauluskerk te Loppersum, de
Magnuskerk te Bellingwolde en de Buitenkerk in Kampen bespelen. In deze stream worden de orgels gedemonstreerd en
worden werken van Sweelinck, Böhm, J.S. Bach, C.P.E. Bach,
Buxtehude, Mendelssohn en Andriessen ten gehore gebracht.
Deze stream is nog steeds te zien en te horen via de link:
https://youtu.be/q2Y8M0TVN_o ,of kijk op onze website
waarbij u dan uiteraard direct naar de video door kunt klikken.
Van deze stream is ook een CD gemaakt (zonder de demonstraties) waarbij op het orgel van Kampen nog enkele extra
werken van J.S. Bach en Buxtehude zijn toegevoegd.
Deze CD is te bestellen via de Stichting en wel door een mail te
sturen naar info@sbno.org. De prijs is 10 Euro + verzendkosten, op de hopelijk in de toekomst weer mogelijke excursies
zal de CD ook te koop zijn.
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Van het bestuur

Excursie naar de Ev. Lutherse Kerk te Den Haag

Animus donandi

We hopen dat deze excursie nu op vrijdag 19 november kan
doorgaan. Inloop vanaf 16.00 uur en einde ca. 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 programma voor
maken met naast een gezellig etentje een bezoek aan de klaviatuur en binnenwerk, 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 een deskundige. Dat
alles maakt deze excursie compleet! Het minimum aantal deelnemers is 25. Alle dan geldende corona maatregelen zullen in acht
worden genomen.
Als u zich voor deze excursie wilt opgeven, stuur een email naar
de Stichting (info@sbno.org) met deze mededeling, onder vermelding van excursie Den Haag, naam, adres en het aantal deelnemers. We houden u dan in een emailgroep op de hoogte van
de ontwikkelingen. De uiterste opgave datum is 5 november, dit
i.v.m. de catering. Overigens wordt ook de website actueel gehouden. 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. Doe dit direct na opgave!
En, ten overvloede, vol=vol. Dus
geef u z.s.m. op! De Lutherse Kerk
staat aan de Lutherse Burgwal, vrijwel ernaast is een parkeergarage,
terwijl de kerk op loopafstand van
het Centraal Station en Station Hollands Spoor is.
Het bestuur ziet er naar uit om u
weer te ontmoeten. Weliswaar een
kleine groep maar hopelijk het begin van herstel van de normale
situatie.

Ik hoop dat u de laatste tijd weer life heeft kunnen genieten
van een of meer orgelconcerten.
Hoewel er nog veel onzekerheid over het corona-virus blijft
bestaan, hoopt het bestuur voorzichtig dat geplande evenementen weer kunnen worden gerealiseerd. Gelukkig bleek het
streamen van de orgelbezoeken en bespelingen van een drietal
orgels in het voorjaar een schot in de roos. Maar er gaat niets
boven een orgelhappening met u als orgelliefhebber.
U zult zeker wel eens een orgel hebben gezien en beluisterd
dat door een schenking gebouwd kon worden.
Want dat is bij diverse orgels het geval geweest. Soms is de
schenker bekend, maar soms wil de schenker anoniem blijven.
Ik noem een paar voorbeelden.
Het befaamde Hinszorgel te Leens, dat onlangs een groot onderhoud/restauratie onderging, waaraan onze stichting ook
financieel heeft bijgedragen. Opdracht voor de bouw van het
orgel kwam van de adellijke familie van de nabij gelegen borg
Verhildersum. Het orgel toont prominent de familiewapens van
de schenkster en haar echtgenoot. Een ander orgel is het Standaart-orgel voor de burgerzaal in het stadhuis van Rotterdam.
De bouw van het orgel was mogelijk door een schenking van
een persoon, die aanvankelijk anoniem wilde blijven. Pas na
honderd jaar mocht bekend worden dat Cornelis Immig jr., organist van de Lutherse Kerk in Rotterdam, de gever was.
Maar ook nog redelijk recent werd in 2011 in de Kruiskerk te
Diever een nieuw orgel in gebruik genomen. Ook dit neobarokke orgel kon gebouwd worden door de firma Nijsse &
Zoon dankzij een anonieme gever.
Ik zal u niet vermoeien met een theoretische verhandeling over
schenkingen. Als oud-notaris kan ik daar natuurlijk meer over
vertellen. Maar als voorzitter van de Stichting tot Behoud van
het Nederlandse Orgel gaat het mij veel meer over het concrete
resultaat daarvan voor onze stichting.
Natuurlijk kan of wil niet iedereen de kosten van de bouw of
totale restauratie van een orgel voor zijn of haar rekening nemen. En dat hoeft ook niet. Via uw ondersteuning van onze
stichting in de vorm van een donatie, schenking of testamentaire begunstiging is het mogelijk om aan het behoud van historisch belangrijke orgels bij te dragen. En als bestuur zijn wij wat
blij met deze ondersteuning.
In het juridisch jargon wordt onder animus donandi verstaan de
wil om te schenken, de zogenaamde vrijgevigheidsgedachte. Er

is sprake van een schenking als hij die geeft (de schenker of
schenkster) de wil heeft om iemand anders (de begiftigde) te
begunstigen.
Als bestuur hopen wij dat u nog lang de animo zult behouden
om te doneren aan onze stichting, om te kunnen bijdragen
aan het behoud van het Nederlandse Orgel.
Mr. M. (Matthé) Ackerman, voorzitter

Voorjaarsexcursie 2022
Helaas kon ook dit jaar de traditionele voorjaarsexcursie niet doorgaan. We hadden in 2020 het plan opgevat om naar Dordrecht te
gaan (Augustijnenkerk, Lutherse Kerk en Grote Kerk) en hopen dat
in 2022 dit nu wel mogelijk zal zijn.
Inmiddels zijn van het Kam-orgel in de Grote Kerk ook de balgen
gerestaureerd en we zien zeer uit naar een hernieuwde kennismaking met dit en de andere orgels in de oude stad Dordrecht. Maar
vooral zien we uit naar nieuwe ontmoetingen met u als donateur
en belangstellende!
Het gaat dan om zaterdag 7 mei 2022. Hoewel we dit helaas weer
onder voorbehoud moeten aankondigen, houd deze datum vrij!
Uiteraard zal t.z.t. op de website en in de voorjaarsnieuwsbrief
2022 uitgebreidere info verschijnen.

Gehonoreerde subsidie aanvragen in het voorjaar van 2021
Rotterdam-Charlois
De Oude Kerk te Rotterdam-Charlois werd oorspronkelijk gebouwd
in de 15e eeuw. In deze tijd was Charlois nog een apart dorp, gesticht kort voor de bouw van de kerk. Dit oorspronkelijke gebouw
was gewijd aan St. Clemens. Echter werd later de toren vervangen
(in 1660), terwijl het kerkgebouw zelf in 1867 sterk verbouwd en
vergroot is. Dit in verband met de bouwvallige staat en het gestegen aantal kerkgangers.
In 1787 werd in de Oude Kerk een orgel gemaakt door de Goudse
orgelmaker Hendrik Hermanus Hess. Dit orgel was een schenking
van de Ambachtsheer van Charlois, Dirk de Man, als nagedachtenis
aan zijn kort daarvoor overleden vrouw. Het orgel had bij de bouw
20 registers en twee klavieren en een aangehangen pedaal.
In 1832 werd er aan het orgel gewerkt door Joachim Reichner uit
Den Haag waarbij een kleine dispositiewijziging plaats vond.
Rond 1860 maakte men plannen om de oude Kerk uit te breiden
vanwege het sterk toegenomen aantal kerkgangers. Hoewel de
oude kerk een schitterend gebouw moest zijn geweest, kwam deze
verbouwing toch neer op bijna complete nieuwbouw, dit keer in
min of meer Engelse Neogotische stijl. Het Hess orgel werd in 1868
door de orgelmakers Van den Haspel, Schölgens en Van der Weijden te Rotterdam overgeplaatst naar het nieuwe gebouw. Bij deze
gelegenheid werd het bovenwerk gewijzigd en van een nieuwe
grotere lade voorzien. Doordat deze als bovenwerk werd geplaatst
moest ook de toets en registermechaniek worden gewijzigd. Ook
op het hoofdwerk vonden dispositiewijzigingen plaats terwijl de
oude spaanbalgen werden vervangen door een magazijnbalg. In de
20ste eeuw vonden nog enkele kleine wijzigingen plaats door Standaart en van der Kley.
In 1952 vond een restauratie plaats door Leeflang onder advies van
mr. A. Bouman. Hierbij werd een vrij pedaal aangebracht en de
klankleur naar de gebrekkige inzichten van die tijd omgebogen
naar wat men dacht meer oorspronkelijk te zijn.
Een echte rehabilitatie kreeg het orgel in 1983/1984 door een restauratie door de Gebr. van Vulpen. Omdat het instrument te zeer
verwijderd was geraakt van 1787 koos men voor een herstel van de
situatie 1868 (dispositieherstel van het hoofdwerk naar Hess en van
het bovenwerk naar Van den Haspel, Schölgens en Van der Weijden). Er kwam ook een nieuw vrij pedaal achter de oude kas met
drie registers, de toonhoogte werd
hersteld naar Kamertoon en de originele, volstrekt unieke mixtuursamenstelling kwam ook weer terug.
Voor ontbrekende Hess pijpen stonden de orgels in Kloetinge en Oudshoorn model.
Nu was uitgebreid groot onderhoud
echter noodzakelijk geworden wat
door de orgelmaker Reil in
2020/2021 is uitgevoerd. De Stichting heeft dit ondersteund door een
bijdrage van € 2.500,00.

Den Helder
In Den Helder werd in de Nieuwe Kerk, gebouwd in 1839 in Waterstaatsstijl als Hervormde Kerk en nu in gebruik bij een Evangelische gemeente “De Ambassade”, in 1861 een orgel gebouwd
door de Leeuwarder orgelmakers Van Dam. Het orgel, in een
voor deze orgelmakers typerende kas, is in 1918 nog licht gewij-

zigd door Van Dam.
In het laatste jaar van de Tweede
Wereldoorlog is het door Flentrop
gedemonteerd, opgeslagen in de
Noorderkerk te Hoorn, en na de
bevrijding weer in Den Helder opgebouwd.
Het orgel, dat vrijwel gaaf bewaard
bleef en nog nooit integraal is
gerestaureerd, heeft nu groot onderhoud nodig om het in goede
staat te houden. Hierbij worden
naast een algehele schoonmaak
kleine reparaties verricht aan de
tractuur en houten pijpen. Het werk zal worden uitgevoerd door
orgelmaker S. de Wit te Nieuw-Vennep. De Stichting heeft hier
voor een bedrag van € 500,00 aan bijgedragen.

Oudewater
In het prachtige en sfeervolle stadje Oudewater prijkt de fraaie
oude Grote of Michaelskerk. In deze kerk vinden we een groot
Kam en van der Meulen orgel uit 1840. Oorspronkelijk kreeg de
Utrechtse orgelmaker Wander Beekes de opdracht om het oude
orgel uit de Nieuwe Kerk te Delft, dat daar in 1839 was vervangen door het huidige Bätz-orgel te plaatsten in Oudewater. Hij
had het oude orgel van Delft gekocht.
Echter doordat Beekes in maart 1838 kwam te overlijden voordat hij dit kon uitvoeren en zijn werkplaats (en opdrachten) werden overgenomen door Kam en van der Meulen, werden deze
laatste belast met de bouw van het nieuwe orgel voor Oudewater.
Echter is door Kam en van der Meulen uiteindelijk een compleet
nieuw orgel gemaakt in een voor hen typerende kas, waarbij het
oude Delftse pijpwerk wordt omgesmolten (en er tin aan wordt
toegevoegd) terwijl alleen de Vox Humana (die van voor 1633
dateert) op het bovenwerk wordt geplaatst.
In 1895 wordt er aan het orgel gewerkt door Bakker en Timmenga, in de 20ste eeuw blijft het instrument vrijwel ongewijzigd tot 1960. In verband met de kerkrestauratie werd het toen
gedemonteerd en na de voltooiing herplaatst waarbij de balgen
in de toren werden geplaatst en het orgel naar achteren werd
geschoven. De laatste restauratieve werkzaamheden werden in
1995 uitgevoerd door de orgelmakers die het orgel in 1960
herplaatsten en het sinds die tijd in onderhoud hadden, Bakker
en Timmenga te Leeuwarden.
Nu is er echter uitgebreid groot onderhoud nodig waarbij ook
enkele specifieke problemen zullen worden aangepakt. Naast
schoonmaak en herstel van pulpeten zijn er ook werkzaamheden
nodig aan de tongwerken van het
Pedaal. Tevens dienen enkele
lekkages te worden gedicht. De
orgelmaker van Eeken te Herwijnen gaat dit uitvoeren terwijl de
Stichting deze werkzaamheden
steunt met een bedrag van €
2.500,00.

Gouda
Het grote orgel van de St. Janskerk te Gouda werd in 1736 door
de Rotterdamse orgelmaker Jean François Moreau (1684-1754)
gemaakt. Het verving een oud Niehoff orgel waarvan de kas
bewaard bleef in Abcoude. Het Moreau-orgel laat in het front
duidelijk de zuidelijke afkomst van de maker zien (hij vestigde
zich op zijn dertigste jaar in Rotterdam), waarbij de indeling van
hoofdwerk, bovenwerk en pedaal in de architectuur van de
hoofdkas niet zichtbaar is. Er bevinden zich dan ook geen kleine
pijpvelden in het front, alleen de grote 16-voets pijpen van de
hoofdwerkprestant. Opvallend zijn ook de overhoekse zijtorens
waarachter
zich
het
pedaal
pijpwerk
bevindt.
Het basis ontwerp is van de Haagse architect Henrik Carré jr.
Eerder had hij een schets gemaakt waarin wel kleine pijpvelden
aanwezig waren, maar dat ontwerp gebruikte Moreau niet.
Het rugwerk is een afspiegeling van de hoofdkas zonder de
overhoekse zijtorens. Het beeldhouwwerk, het snijwerk en het
stucwerk onder het rugpositief werden vervaardigd door de
Goudse beeldsnijder Dirk van der Wacht. Opvallend is ook de
achter het orgel geplaatste indrukwekkende (en bewaarde!)
windvoorziening: 8 spaanbalgen verdeeld over drie etages.
Vanaf het einde van de achttiende eeuw werd er aan het orgel
gewerkt, niet in het minst door toedoen van de toenmalige organist, Joachim Hess: door H.H. Hess (zijn broer), J. Mitterreither,
N.A. Lohman (die de huidige klaviatuur maakte), C.G.F. Witte en
J.F. Witte (die de huidige tongwerken maakte) en J. de Koff (de
zwelkast om het bovenwerk).
Restauraties in de twintigste eeuw vonden plaats in 1959 (D.A.
Flentrop) en E. Leeflang (1976-1981). Van 2012 tot 2016 heeft de
firma Reil in twee fases groot onderhoud uitgevoerd. Dit betrof
met name het pijpwerk, in fase 1 de labialen waarbij de winddruk
naar de oorspronkelijke werd teruggebracht en fase 2 de tongwerken.
Curieus en uniek is het herstel van de bediening van de manuaalkoppels in 2019, waarbij door 3D printtechniek de (te voren)
ivoren bedienelementen van de koppels in de Lohman klaviatuur
werden gereconstrueerd. Hierbij werd geassisteerd door een
team van tandtechnici!
Nu is het tijd om de volledige windvoorziening, die in slechte
staat is en altijd al buiten beeld bleef, geheel te restaureren. Om
het orgel tijdens deze restauratie te laten functioneren is ook
hier het plan opgevat om dit in fases te doen waarbij altijd een
aantal balgen in dienst blijven. Daarnaast dienen ook een aantal
frontpijpen van de Prestant 16’ van
het hoofdwerk, die nu niet voldoende aanspreken, te worden
herzien v.w.b. doorzakkende kernen en vervormde voeten. De
schokbreker van het rugwerk wordt
uit schakelbaar gemaakt (wat ook
invloed heeft op de tremulant) en
wordt de intonatie van de tongwerken verbeterd.
Al deze werkzaamheden zullen dit
keer door de orgelmakers van Vulpen worden uitgevoerd onder advies van Henk Kooiker. De Stichting
heeft hiervoor € 5.000,00 toegezegd.

Noordbroek
In de oude kerk van Noordbroek maakte de beroemde orgelmaker
Arp Schnitger een orgel in 1696, waarbij hij mogelijk pijpen uit het
vorige orgel overnam. Het instrument
kreeg 20 stemmen op hoofdwerk, rugwerk en (achter het hoofdwerk gepositioneerde) pedaal. Het orgel had (zoals
gebruikelijk) middentoonstemming en
een kort octaaf. Het orgel was daardoor
goed vergelijkbaar met het enige jaren
later voltooide orgel te Uithuizen.
In 1768 werd door A.A. Hinsz het orgel
aangepast aan de eisen van de tijd: het
kort octaaf werd een volledig octaaf
waarbij Hinsz nieuwe laden maakte. Deze gelegenheid werd ook benut om de dispositie uit te breiden
waardoor de kassen moesten worden verdiept.
In 1809 komt de laatste vertegenwoordiger van de Schnitger
school, H.H. Freytag, naar Noordbroek. Deze breidde het pedaal
uit en verplaatste het naar de zijkanten op nieuwe laden, waarbij
hij de kassen volledig in stijl vergrootte. Tevens werden de frontpijpen, de kasornamentiek en de windvoorziening (achter het orgel
op de plaats van het pedaal) vernieuwd. Hiermee had het orgel het
hoogtepunt in zijn bestaan bereikt.
In 1855 werkte de orgelmaker Van Oeckelen aan het orgel waarbij
een drietal karakteristieke registers van het rugwerk werden opgeofferd voor modieuze klanken. Tevens kwam er (voor het eerst)
een pedaalkoppeling.
In de twintigste eeuw werd door de toenmalige organist, Simon
Graafhuis, samen met Cor Edskes, de drie verdwenen registers in
het rugwerk gereconstrueerd, weliswaar met de kennis van die tijd,
maar het was de eerste stap naar de rehabilitatie van dit unieke
instrument. Daarna hebben de orgelmakers Van der Putten en
Veger (die al veel studie naar het orgel hadden verricht) en de Fa.
Mense Ruiter nog verbeteringen en constructief onderhoud gepleegd.
Nu is er het plan om de, in 1924 gewijzigde, Dulciaan te herstellen,
vooruitlopend op de integrale restauratie. Dit zal worden uitgevoerd door Reil en de Stichting heeft hiervoor een bedrag van €
3.000,00 toegezegd.

Kampen
Ten slotte de Burgwalkerk in Kampen. Dit orgel, oorspronkelijk in
1877 gebouwd door Zwier van Dijk, werd in de loop van de jaren
aanzienlijk uitgebreid. Het betrof dan
werkzaamheden en vergrotingen door
J. Reil en W. Van Leeuwen.
Deze uitbreidingen waren niet altijd in
overeenstemming met het oorspronkelijke Zwier van Dijk karakter, reden
om Reil een her intonatie te laten uitvoeren. Na het Rug-, Bovenwerk en
Pedaal moet alleen het hoofdwerk nog
worden gedaan en hiervoor heeft de
Stichting € 2.000,00 toegezegd. We
hopen aan dit orgel in een toekomstige nieuwsbrief meer aandacht te besteden.
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: J. (Johan) Stolk

