
Het Hillebrand-Van Damorgel (1816-1863) in de protestantse Laurentiuskerk te Raerd. Foto: Johan Sjoukema, Leeuwarden.

De protestantse Laurentiuskerk te Raerd. 
Foto: Johan Sjoukema, Leeuwarden.

Voor u ligt de nieuwste Friese Orgelkrant, in het oude 
vertrouwde formaat. Weliswaar heeft er een wisseling 
van de wacht plaats gevonden in de redactionele bu-
relen, maar vernieuwing is niet altijd beter of noodzake-
lijk. Een feit waarvan ook integere orgelbouwers al op 
de hoogte waren. Stelt u zich eens voor dat Van Dam 
de prachtige fluiten van Van Covelens in Franeker had 
vervangen... En schreef Paulus niet “Onderzoek alles 
en behoud het goede”? Zo vindt u ook in deze krant 
weer de uitgebreide inleidingen op de excursies, achter-
grondartikelen, orgelbouwnieuws en uiteraard de Friese 
Orgelagenda.

Wellicht hebt u vernomen van de manifestatie Culturele 
Hoofdstad 2018. In dat jaar zijn de Maltese hoofdstad 
Valletta en een Nederlandse stad culturele ‘hoofdstad’ 
van Europa. In Nederland waren vijf steden in de race 
om dat te worden: Maastricht, Eindhoven, Den Haag, 
Utrecht en Leeuwarden. Elke stad heeft zich vorig jaar 
voor een internationale jury moeten presenteren met 
haar plannen voor culturele evenementen in 2018 en 
met de ‘filosofie’ achter die plannen. 
Nadat in oktober een samenvatting van het zogenoem-
de bidbook uitgekomen was, zagen in november twee 
lijvige boekwerken over Leeuwarden Culturele Hoofd-
stad 2018 het licht. Het eerste boekwerk behandelt 
onder meer de basisprincipes voor de activiteiten in 
het kader van de Culturele Hoofdstad 2018 en ook een 
schets van de organisatie en financiering. De opbouw 
van het evenementenprogramma wordt in het tweede 
deel weergegeven. Op bladzijde 56 wordt onder de 

kop ‘New winds, old sails; the amazing world of mu-
sic in Fryslân’ het volgende gesteld: “Muziek speelt een 
belangrijke rol in het leven van een amateur-zanger(es), 
amateur-bespeler van een blaasinstrument of amateur-
organist van een plaatselijke kerk. Maar veel kerken 
staan leeg en hun functie als spiritueel, sociaal en muzi-
kaal middelpunt verdwijnt. De Stichting Organum Frisi-
cum wil deze functie in ere herstellen door een ‘compe-
titie’ voor een orgel- en zangcompositie te organiseren, 
waarbij in oude en nieuwe minderheidstalen gezongen 
wordt. Er zal een orgeltocht langs vele dorpskerken en 
langs de kerken in de Friese elf steden georganiseerd 
worden waarbij nieuwe en oude composities op de his-
torische orgels worden gespeeld.”

Eind november 2012 heeft een internationale jury beslist 
dat van de vijf Nederlandse steden die kandidaat Cultu-
rele Hoofdstad 2018 waren, Eindhoven, Leeuwarden en 
Maastricht doorgaan naar de ‘finale’. Begin september 
2013 wordt beslist welke van die drie steden de Neder-
landse Culturele Hoofdstad van Europa wordt in 2018. 

Nu Leeuwarden door is naar de finale heeft Organum 
Frisicum een ‘resonancegroep’ in het leven te roepen 
om in gezamenlijk overleg plannen en projecten te ont-
wikkelen voor 2018. Het is nog een lange weg naar 2018 
maar ook als Leeuwarden in de finale zou stranden, dan 
nog kunnen een aantal geplande evenementen door-
gang vinden om de belangstelling voor het orgel en de 
orgelcultuur in Fryslân nieuw leven in te blazen. 

PCZ/JSJ

De toekomst
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De Middelzee vormde een verbinding met een 
andere zeearm, de Marne,  die van Bolsward 
naar het westen liep. Rond 1100 werd de verbin-
ding tussen de Marne en de Middelzee bij Bols-
ward verbroken. Tussen 1200 en  1300  slibde 
de Middelzee tot aan Het Bildt dicht. Uit die tijd 
stammen verschillende dijken, bijvoorbeeld die 
tussen Rauwerd en Oosterwierum uit 1240. De 
gebieden die ontstonden door de dichtslibbing 
van de Middelzee werden de Nieuwlanden ge-
noemd.  Het later ontstane Bildt  is "opgebild" 
land en opbillen is een oud woord voor opslib-
ben. Tussen Rauwerd (Raerd) en Bolsward ont-
stonden aan de zuidkant van de dichtgeslibde 
Middelzee de Friese hempolders (hem = bui-
tendijksland). Midden door de Middelzeepolder 
is van Scharnegoutum tot vlakbij Leeuwarden 
de Sneekertrekvaart of Zwette gegraven. Deze 
vormt tegenwoordig het eerste traject van de 
Elfstedentocht. 
Niet alleen door dit verleden hebben de vier 
plaatsen die we bezoeken iets gemeen. Ook 
recentelijk en wel op orgelgebied verbindt hen 
iets: nog onlangs hebben er namelijk orgelres-
tauraties plaats gevonden. In 2010 in Sibranda-
buorren, in 2011 te Sneek en in 2011-2012 te 
Boazum en Raerd. Daarom zijn deze vier plaat-
sen voor de excursie op 6 april geselecteerd.

Start in het statige Boazum
Boazum is een dorp met zo’n 150 huizen en 
400 inwoners. Sinds 1984 behoort het tot de 
gemeente Littenseradiel. Tot dat jaar behoorde 
het tot de opgeheven gemeente Baarderadeel, 
waartoe bijvoorbeeld ook Jorwert, het dorp 
waaruit God verdween, behoorde. 

De voorjaarsexcursie naar vier pas gerestaureerde orgels
Tijdens de voorjaarsexcursie van 6 april zullen we achtereenvolgens Boazum, Raerd, Sibrandabuorren en Sneek bezoeken. 
Wat deze vier plaatsen in hun historie gemeenschappelijk hebben, is het belang van de nabij gelegen Middelzee voor hun 
ontwikkeling. De Middelzee was een zeearm, een verwijding van de rivier de Boorne, die bij Raerd (Rauwerd) in de Middelzee 
uitmondde. De Middelzee (ook wel Boorndiep en Bordine genoemd) begon ten oosten van Bolsward, boog ten noorden van 
het tegenwoordige Sneek noordwaarts en haar monding - ten zuiden van het Borndiep tussen Ameland en Terschelling - lag 
in wat nu Het Bildt is. 

Monding van de Boorne

Het achtervoegsel um is afkomstig van heem 
of heim, een (verhoogde) woonplek. Boaz zou 
van het geslacht Bozinga afkomstig kunnen zijn. 
Boazum komt dan van Bozinga-heem. Boaz of 
Bozing wordt ook wel verklaard met het Oud-
friese bôs, dat koestal betekent. In dat geval zou 
Boazum een woonplaats voor mensen bij een 
koestal betekenen. 
In elk geval lag Boazum vroeger op een terp, 
misschien zelfs op twee terpen. Het dorp ont-
stond aan de westelijke oever van de vroegere 
Middelzee. Volgens oude beschrijvingen lag 
Boazum niet direct aan deze zee, maar was het 
door een riviertje met de Middelzee verbonden. 
Wellicht is de huidige Bozumervaart een latere 
voortzetting van dit stroompje. De Bozumer-
vaart is in het verleden van groot belang voor 
de scheepvaart van Franeker naar de Middelzee 
en later naar de Zwette geweest. Beveiliging van 
huis en hof tegen het water door middel van ter-
pen was bij die ligging noodzakelijk. Vast staat 
dat al sinds 995 van bewoning van de terp Boa-
zum wordt gesproken.

Uit de geschiedenis van Boazum is de mid-
deleeuwse slag bij Boazum (1465) tussen de 
Schieringers en de Vetkopers vermeldens-
waard. Met de benoeming van de Hollandse 
stadhouder Albrecht van Saksen tot ‘potestaat’ 
in Friesland kwam er eind 15e eeuw een meer 
geregeld en centraal bestuur, dat de langdurige 
Friese vete tussen Schieringers en Vetkopers 
beteugelde. In de 17e, 18e en begin 19e eeuw 
woonden er te Boazum enkele rijke Friese fami-
lies in statige huizen (stinzen en states). Som-
mige hiervan zijn verloren gegaan, andere sieren 
het dorp nog steeds en geven het een voor-
name uitstraling. Een bekende Boazumer was 
dominee Eelco Alta (1723 - 1798), pionier op het 
gebied van vee-inenting. Hij zou Eise Eisinga er 
in 1774 toe gebracht hebben diens planetarium 
in Franeker te bouwen.

De Sint-Matinuskerk 
De Sint-Martinuskerk is één van de oudste en 
mooiste romaanse kerken in Fryslân. De kerk 
met een éénbeukig schip is deels uit tufsteen, 
deels uit baksteen opgetrokken. Het schip da-
teert uit de tweede helft van de 12e eeuw. Het 
inspringende koortravee is ouder. In het be-
gin van de 13e eeuw is het koor waarschijnlijk 
verhoogd en voorzien van een meloenvormig 
koepelgewelf. In het koortravee bevinden zich 
aan de noordzijde verder twee hagioscopen. 
De tegenwoordige kerkingang stamt uit de 17e 
eeuw. De toren is later gebouwd dan de kerk, 
naar schatting eind 13e eeuw. Deze zadeldak-
toren moet blijkens de twee series galmgaten 
later hoger gemaakt zijn. In de Tweede Wereld-
oorlog is de toren haar beide klokken aan de 

Kerkexterieur Boazum. Foto: Johan Sjoukema, Leeuwarden.

bezetter kwijt geraakt. Na 1945 keerde de grote 
klok terug, maar de kleinste niet. Beide klokken 
werden in 1633 door Andreas Obertin uit Frank-
rijk gegoten. In 1976 kreeg de Boazumer toren 
weer een tweede, kleine klok: een klok van 600 
kilo uit de rooms-katholieke Provenierskerk te 
Rotterdam-Noord.

Tijdens de oorlogsjaren was een ingrijpende 
restauratie gaande die tot 1948 zou duren. In 
de eindfase van deze restauratie herkreeg de 
kansel - in 1691 door de kistenmaker Agge 
Jans Monsma uit Sneek vervaardigd - zijn 
oude plaats tegen de zuidmuur. In 1906 was de 
preekstoel verplaatst naar de oostzijde vóór het 
dichtgemetselde koor. Daarbij kreeg de kansel 
een kathedervorm. Tijdens de restauratie, die in 
totaal van 1939 tot 1948 duurde, werd het koor 
weer geopend en werd de kuipvorm van de 
kansel - met gekorniste panelen - hersteld.
De belangrijkste ontdekking tijdens de restau-
ratie vond plaats in 1941. In het stenen gewelf 
van de apsis van het heropende koor werd een 
schildering ontdekt: de zogenaamde Majestas 
Domini (de Majesteit des Heren). Het gaat om 
een afbeelding van de tronende Christus (zon-
der baard), de rechterhand opgeheven in het zo-
geheten spreekgebaar. In de linkerhand heeft Hij 
een boek. Christus zit in een amandelvormige 
omlijsting en wordt omgeven door de symbolen 
van de vier evangelisten: Mattheus - mens of 
engel, Marcus - leeuw, Lucas - stier en Johan-
nes - adelaar. 
Toen deze schildering was ontdekt, kon helaas 
niet direct met de restauratie ervan worden be-
gonnen. De prachtige kleuren die bij de ontdek-
king tevoorschijn kwamen, waren nadien ver-
bleekt en nauwelijks meer waar te nemen. De 
bont geschilderde gewelfribben konden volledig 
in de oorspronkelijke staat worden hersteld, 
maar van de schildering kon niet veel meer 
dan de contouren worden hersteld. Waar nodig 
werden enkele aanvullingen aangebracht. De 
zwarte contouren en de kleuren wit en okergeel 
zijn alleen overgebleven. Het vermoeden be-
staat dat in 1518 - bij het aanbrengen van grote 
gotische ramen in de koormuur - het gewelf is 
overgewit, waardoor de schildering aan het oog 
werd onttrokken.
Er is bij de Majestas Domini in Boazum sprake 
van een bijzondere omlijsting. Christus troont 
binnen een zogeheten ‘vierpas’. Een vierpas is 
een bepaalde vorm waarbij vier overlappende 
cirkels (= passen) in een vierhoek gelegen zijn en 
waarbij die cirkels open zijn aan de kant waar ze 
elkaar raken. Ze zijn veel gebruikt in de gotische 
traceringen van vensters.

Deze vierpas wordt, naast de vier evangelisten, 
omgeven door heiligen (wellicht onder meer Ma-
ria en Johannes de Doper). De Majestas Domini 
met de hele omlijsting stamt uit het tweede kwart 
van de 13e eeuw nadat het koor was verhoogd 
en voorzien van een stenen kruisribgewelf. De 
apsis werd - en is nog steeds - gedekt door een 
meloenvormig koepelgewelf in romanogotische 

vormen. Wie de schepper is van deze schilde-
ring in de kerk van Boazum, is geheel onbekend.

De kerk van Boazum heeft nog meer waardevol-
le interieurstukken. We moeten volstaan met een 
korte opsomming. Het doophek is rond 1780 
gemaakt, tegelijk met het bankwerk en de twee 
overhuifde herenbanken. Op het doophek be-
vinden zich vier siervazen, eveneens uit 1780. In 
1984 kreeg de Sint-Maartenskerk van Boazum 
een nieuw doopvont. Het historische doopbek-
ken, dat oorspronkelijk aan de preekstoel was 
bevestigd, kreeg een plaats in het nieuwe doop-
vont. Dit oude, zilveren doopbekken dateert van 
de periode 1714 - 1790. In de kerk hangen twee 
koperen kaarsenkronen uit circa 1700. Voorts is 
de vloer van de kerk afgedekt met vele grafzer-
ken. De meeste daarvan stammen uit de 17e en 
18e eeuw, enkele zijn ouder en dateren van de 
15e en 16e eeuw. De opschriften van een aantal 
zerken zijn door slijtage niet meer goed te lezen. 
Ook is een aantal zerken tijdens de Franse Tijd 
beschadigd, niet door een woedende bevolking 
maar door een steenhouwer die daarvoor ‘keu-
rig’ door de kerk werd betaald!!
De kerkelijke gemeente van Boazum beschikt 
ook over twee antieke zilveren avondmaalbe-
kers, één uit 1685/86 en één uit 1818. Het Fries 
Museum te Leeuwarden bezit nog een derde 
Boazumer zilveren beker. Deze is gedateerd 
1508. 

Het orgel 
Elders in deze krant vindt u een artikel van Theo 
Jellema over de geschiedenis van het Heine-
man-Knolorgel in Boazum. Tevens komt daarin 
de restauratie van 2011-2012 aan de orde. Aan-
gezien hij bij de uitvoering van deze restauratie 
adviseur was, kan hij in zijn inleiding veel interes-
sants over dit prachtige orgel vertellen.

Raerd
Het riviertje de Boorne mondde vroeger bij Rau-
werd (nu Raerd geheten) in de Middelzee uit. 
Raerd is de voormalige hoofdplaats van de ge-
meente Rauwerderhem. Het achtervoegsel hem 
verwijst naar buitendijks land. Iemand met een 
geoefend oog voor landschappen herkent dat 
Raerd en omgeving in zijn vorm en ontwikkeling 
is bepaald door het water.
Het gebied is een deel van het oostelijk oever-
land van de oude Middelzee, de zuidelijke oe-
verwal van de riviertjes de Boorn en Moezel en 
de voormalige boezemlanden ten noorden van 
het Sneekermeer. Voordat deze wateren over-
heersend werden, moet Raerd en omgeving al 
menselijke bewoning hebben gekend, gezien 
vondsten van bijvoorbeeld een mantelspeld uit 
de eerste eeuw voor Christus. Terpen werden 
opgeworpen toen het water steeg. Na het jaar 
1000 werd door het dichtslibben van de Midel-
zee begonnen met het indijken van stukken zee 
en langzamerhand heeft zich het huidige land-
schap gevormd. 
De Laurentiuskerk ligt op een terp. Wie was Lau-
rentius? Laurentius is de patroonheilige aan wie 

Rugwerk van het Heineman-Knolorgel (1783 / 1791) 
te Boazum. Foto: Johan Sjoukema, Leeuwarden.
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de kerk is gewijd. In de hal van de kerk staat 
sinds 2010 een 19e-eeuws beeld van hem. In 
zijn rechterhand draagt hij een palmtak, sym-
bool van zijn martelaarschap. Het rooster in zijn 
linkerhand verwijst naar zijn martelaarsdood. 
Dat de kerk aan Laurentius is gewijd, wijst erop 
dat Raerd één van de oudste parochies van 
Friesland moet zijn geweest. In de vroege Ro-
meinse kerk was Laurentius namelijk na  Petrus 
en Paulus, de belangrijkste heilige. Laurentius is 
dan ook één van de martelaren van de vroege 
kerk. Onder paus Sixtus II was hij diaken in 
Rome. In die functie was hij onder andere be-
last met de zorg voor het kerkelijk bezit. Begin 
augustus in het jaar 258 liet keizer Valerianus 
de paus onthoofden. Laurentius kreeg de op-
dracht om de kerkschatten aan de keizer over 
te dragen. Hij verzamelde een groot aantal arme 
Romeinen om zich heen en kwam terug met de 
mededeling: “Hier zijn de schatten van de kerk”. 
Deze oprechtheid werd hem door de keizer niet 
in dank afgenomen: hij werd verbrand op een 
rooster, het attribuut waarmee hij vrijwel altijd 
afgebeeld wordt. 

Bouwgeschiedenis van de 
Laurentiuskerk
De huidige Laurentiuskerk is gebouwd in 1815. 
Het is niet de eerste kerk die in Raerd gebouwd 
is. Een archeologische vondst uit het einde van 
de 8e eeuw vormt het vroegste getuigenis van 
het christendom in Raerd. Of er toen al een 
(houten) kerkje stond staat niet vast, maar ligt 
wel voor de hand. Inmiddels zijn we meer dan 
1200 jaar en 3 kerken verder.  Het huidige ge-
bouw verving de middeleeuwse kerk met  zijn 
zadeldaktoren. Deze was zo bouwvallig dat tot 
afbraak werd besloten. Er zijn enige aanwijzin-
gen omtrent het mogelijke uiterlijk van die kerk. 
Naast een tekening van J. Stellingwerf uit 1721 
is een laat-18e-eeuwse ets waarop duidelijk is 
te zien dat het toen om een laatgotisch kerk-
gebouw ging met een opvallende zware toren. 
De oudste muren dateerden waarschijnlijk uit 
de 12e eeuw. Bij de afbraak in 1814 bieden de 
kerkvoogden namelijk een flinke hoeveelheid 
‘duivesteen‘ (tufsteen)  in de Leeuwarder Cou-
rant te koop aan, zowel van de kerk als van de 
toren. Het zijn de restanten van de eerste stenen 
kerk. Bij de recente restauratie is nog een tufste-
nen basement van een zuiltje terug gevonden.

In de 13e eeuw  moet de toen aanwezige kerk 
gemoderniseerd zijn. Daarvoor gebruikte men 
kloostermoppen. Bij de restauratie van 2009 - 
2012 zijn alleen rode teruggevonden. Het ligt 
dus voor de hand aan te nemen dat de bak-
stenen kerk rood was. Zowel op het schip als 
op de toren stond, net als tegenwoordig, een 
weerhaan. Halverwege de 17e eeuw  had de 
kerk al een orgel. Het was gebouwd door de ge-
broeders Bader, van wie in Fryslân nu nog een 
instrument in Dronrijp aanwezig is.
In 1815 is zoals gezegd tot afbraak van de mid-
deleeuwse kerk besloten. De nood moet hoog 
geweest zijn want het was - met de Franse Tijd 

Tekening door Jacob Stellingwerf van de kerk in Raerd (1724)

net achter de rug - niet het meest geschikte mo-
ment om aan de bouw van een nieuwe kerk te 
beginnen. De kerkvoogdij beschikte kennelijk 
over voldoende financiële reserves. De plaatse-
lijke timmerman,  Pieter Geerts Bleeksma, heeft 
de kerk ontworpen en gebouwd. Het gebouw 
werd relatief sober uitgevoerd, passend bij de 
smaak van die tijd maar waarschijnlijk ook bij de 
economische omstandigheden. Tussen de ven-
sters zijn in de buitenmuur pilasters geplaatst, 
die het geheel een voorname uitstraling geven. 
Het meubilair uit de oude kerk werd - misschien 
ook om kosten te besparen - in de nieuwe kerk 
herplaatst. En de grafzerken bleven gewoon in 
de vloer liggen. Gezien het enorme gewicht er-
van is de kans groot dat men de nieuwe kerk om 
de oude vloer heen gebouwd heeft.
Boven alle ingangen werden teksten aange-
bracht. De meest uitgebreide tekst staat boven 
de torendeur. Hier worden een paar zaken ge-
memoreerd die te maken hebben met de stich-
ting van het nieuwe kerkgebouw:

Anno 1814 den 23 Mei,
is aan dit gebouw de eerste steen gelegd
door den Hoog Wel Geboren Heer
Jr. Tjalling Aedo Johan van Eysinga;
zijnde toen alhier Predikant
den Weleerwaarden Heer Focco Liefsting;
en Kerkvoogden, de Eerzame
Pieter T. Dotinga, en Jouke G. Gerbrandy.

Boven in de toren bevinden zich sinds het voor-
jaar van 2011 weer twee klokken. Ze hangen 
in een hoge klokkenstoel die als bijzonderheid 
heeft dat hij niet op een zolder geplaatst is, maar 
op sokkels op de begane grond. De toren is als 
het ware om de stoel heen gebouwd; de stoel 
staat los van de toren. Raerd had in de mid-
deleeuwen al twee klokken; beide werden in 
1943 door de Duitsers geroofd. Na de oorlog 
kwam alleen de grote klok terug. Deze was al 
in 1762 door Johannes Derek te Hoorn gegoten 
en verving een oudere klok. Tijdens de laatste 
restauratie is er een tweede aangekocht, een 
geschikte klok uit Rijswijk.

Het interieur van de Laurentiuskerk
Vorig jaar stond een uitgebreid artikel van Wil-
lem Hansma in de Friese Orgelkrant, dat over 
de kerkrestauratie van 2009-2012 ging. Daarbij 
kwam het bijzondere rococo interieur uit onge-
veer 1765 aan de orde. Bij die restauratie is de 
inrichting op basis van oude foto’s en bouwhis-
torisch onderzoek teruggebracht naar de situ-
atie van vóór 1909. 

De toren die hier staat voor ’t Kerkgebouw te pralen,
Rust op een fondament van honderd agttien palen;
Een twintigduizendtal van oude vriesche steenen
Moest daarop aan den voet een vasten steun verleenen.
Dat nu dit schoon gebouw veel eeuwen mag verduren,
Door God beveyligd en bevestigd op zijn muren.
En met het kerkgebouw voor ieder mag verstrekken,
Om ’t hart tot dankbaarheid en Godsdienst op te wekken.

Het rococo houtsnijwerk moet vervaardigd zijn 
door de Leeuwarder beeldhouwer Dirk Emb-
dervelt: preekstoel, doophek, vrouwenbanken, 
rouw- en tekstborden vertonen kenmerken van 
zijn stijl. De grote herenbank met dubbele over-
huiving en kuif dateert uit het begin van de 18e 
eeuw. In de vloer liggen monumentale grafzer-
ken van onder andere de families Jonghama en 
Eysinga. Het rijk versierde Hillebrandorgel werd 
gebouwd in 1816. Het is omlijst door een ge-
schilderde draperie uit de tweede helft van de 
19e eeuw. Na de restauratie van kerk en kerkin-
terieur is ook het orgel in 2011/12 gerestaureerd. 
De restauratie vond plaats door orgelmakerij 
Reil uit Heerde onder adviseurschap van Stef 
Tuinstra. Met het oog op de restauratie van het 
instrument werd in 2005 een orgelrapport opge-
maakt door Jan Jongepier.
In verband met diens pensionering werd Stef 
Tuinstra, die het instrument nader onderzocht, 
vervolgens adviseur bij de orgelrestauratie. El-
ders in deze krant vindt u een uitgebreide be-
schrijving van de orgelrestauratie door Willem 
Hansma.

Van Raerd naar Oosterbierum of 
omgekeerd
Sinds 2000 wordt eenmaal in de vier jaar de 
Slachtemarathon en de Slachtewandeltocht 
georganiseerd. Marathon en wandeltocht gaan 
over een 42 kilometer lange slaperdijk van de 
Middelsee, de Slachte(dijk). De ene keer van 
Raerd naar Oosterbierum, de volgende keer van 
Oosterbierum naar Raerd etc. Zaterdag 16 juni 
2012 was de start in Raerd. Boazum is afwis-
selend het tweede dorp langs de route of het op 
één na laatste dorp.
De dijk is niet als geheel aangelegd, maar ont-
staan uit koppeling en uitbreiding van polder-
dijken. De eerste officiële melding van de dijk 
is van 1506. Bij de watersnood van 1825 heeft 

Het pas gerestaureerde (2009 - 2012) kerkinterieur van de Laurentiuskerk. Foto: Johan Sjoukema.

De Protestantse Kerk van Sibrandabuorren (1872). Foto: Johan Sjoukema, Leeuwarden.

de dijk voor het laatst als zeewering gefuncti-
oneerd. Sinds 1995 heeft de dijk geen functie 
meer als tweede waterkering. De dijk werd toen 
niet meegenomen in het op deltahoogte bren-
gen van de Friese dijken. Natuurbeschermings-
vereniging It Fryske Gea heeft de Slachtedijk als 
cultuurhistorisch monument en natuurgebied 
thans in beheer.

Sibrandabuorren
Sibrandabuorren (Sijbrandaburen) is een terp-
dorp, ontstaan in de middeleeuwen. In de 19e 
eeuw breidde het dorp zich uit en ontstond een 
lintvormige bebouwing. Het dorp behoorde tot 
1984 tot de gemeente Rauwerderhem en vanaf 
dat jaar tot Boarnsterhim. Inmiddels is de poli-
tieke besluitvorming over een nieuwe gemeen-
telijke herindeling, waarbij Boarnsterhim wordt 
opgedeeld over de gemeenten Heerenveen, 
Leeuwarden, Skarsterlân en Súdwest Fryslân, 
afgerond. Sibrandabuorren zal per 1 januari 
2014 bij de nieuwgevormde gemeente Súdwest 
Fryslân (hoofdplaats Sneek) gaan horen. Si-
brandabuorren telt een kleine 400 inwoners. Het 
dorp bezit twee rijksmonumenten: de hervorm-
de kerk uit 1872 met een B&T-orgel uit 1903 
én de houten ophaalbrug of ‘wipbrug’ over de 
Sijbrandbuurtstervaart uit 1865. De brug heeft 
een hameipoort met classicistische vormen en 
is in 1974 en 1999 ingrijpend gerestaureerd. Aan 
de doorgaande weg door het dorp staat nog de 
voormalige coöperatieve zuivelfabriek ‘de Lege 
Geaën’ uit 1891. In 1975 werd deze gesloten. 
Het pand uit circa 1930 heeft nu een andere 
bedrijfsbestemming. Sinds 2004 is TBS er in 
gevestigd, een bedrijf dat roestvrijstalen en alu-
minium producten voor met name de bouwnij-
verheid, weg- en waterbouw en scheepsbouw 
maakt. 
De hervormde kerk, gelegen op een verhoogd 
kerkhof, behoort thans tot de protestantse ge-



meente i.w. ‘De lege Geaën’. De voorganger van 
deze kerk was een aan Sint-Martinus gewijde 
kerk met zadeldaktoren en stamde uit 1333. De 
toren stond waarschijnlijk los van de kerk. Eind 
18e eeuw raakte die kerk in verval en is uitein-
delijk in 1842 gesloopt. De huidige kerk dateert 
van 1872 en is een driezijdig gesloten zaalkerk 
met grote rondboogvensters. Opvallend is dat 
de kerk met de toren naar het Zuiden - richting 
doorgaande weg - staat. Het is zo goed als zeker 
dat de kerk van 1872 is ontworpen door timmer-
baas-architect W.F. Boomstra uit het nabijgele-
gen Goënga. De kerk heeft een houten gevelto-
ren, bekroond door een ingesnoerde spits. In de 
toren hangt een door Geert van Wou II en Johan 
ter Steghe gegoten klok uit 1540. Het uurwerk 
uit 1627 is op initiatief van de Vereniging voor 
Dorpsbelangen in 1978/79 gerestaureerd en in 
juni 1979 weer in gebruik genomen. Tevens is 
toen een automatische luidinstallatie geplaatst. 
Elk uur slaat de klok en om 08.00 uur, 12.00 
uur en 18.00 uur vindt het zogenaamde tijd- of 
schaftluiden plaats. In de jaren 1990 - 1992 zijn 
kerk en toren gerestaureerd.
Over het kerkinterieur is weinig bekend. In het 
witte en lichtblauwe interieur valt de bruine zes-
hoekige kanselkuip op. De onbewerkte toog-
panelen hebben elk een blinde, bewerkte boog 
met een engelenkop die op twee gecanneleer-
de pilasters met sobere kapitelen rust. Ook het 
basement waarop elk pilaster rust is sober. De 
platte hoekstukken zijn eveneens gecanneleerd 
en hebben bovenaan een eenvoudige decoratie. 
Deze kansel komt uit de vorige kerk en dateert 
van circa 1650. De toogpanelen, die vaak bij het 
maken van kasten werden toegepast, zijn type-
rend voor het werk van Friese kistenmakers. Het 
rugpaneel en het klankbord, beide in de kleuren 
wit en lichtblauw, zijn jonger dan de kanselkuip. 
Opvallend zijn de kleurige glas-in-lood ramen. 
Deze moeten rond 1920 zijn vervaardigd, mis-
schien in het atelier van de Sneker glashandel 
Houwink, maar dat is niet met zekerheid te zeg-
gen. Toen deze ramen in 1993 na restauratie te-
ruggeplaatst werden, zijn ter bescherming aan 
de buitenkant plexiglasruiten aangebracht.
Bij dezelfde restauratie van 1990-1992 werden 
een rood zandstenen deksel van een sarcofaag 
en een grafzerk (uit 1337?) ontdekt. Tenslotte 
bezit de protestantse gemeente van Sibran-
dabuorren interessante avondmaalsattributen, 
waaronder een zilveren schenkkan uit 1981 
(aangeboden door de vrouwenvereniging ter 
gelegenheid van haar 50-jarig jubileum) en twee 
grote zilveren drinkbekers waarin de jaartallen 
1750 en 1852 gegraveerd zijn.
Het orgel in de kerk van Sibrandabuorren is in 
1903 door de orgelmakerij Bakker & Timmenga 
opgeleverd. Het slanke front van het instrument 
behoort tot de eerste die Bakker & Timmenga 
maakten. Zij ontleenden dit fronttype aan het 
werk van de - eveneens in Leeuwarden geves-
tigde - orgelmakers Adema. In maart 2010 werd 
het éénklaviers orgel met aangehangen pedaal 
na een restauratie door de firma Bakker & Tim-
menga weer in gebruik genomen.

De dispositie bleef ongewijzigd. 
Manuaal (C - f3): Prestant 8 vt ; Bourdon 8 vt ; 
Melophone 8 vt; Viola di Gamba 8 vt; Octaaf 4 
vt; Roerfluit 4 vt; Viola 4 vt en Woudfluit 2 vt. Pe-
daal (C - c1): aangehangen.

Front van het Bakker & Timmenga-orgel (1903) in Si-
brandabuorren. Foto: Johan Sjoukema, Leeuwarden.

Acht dorpen worden tot het gebied ‘De Lege 
Geaën’ gerekend: drie dorpen uit de voorma-
lige gemeente Wymbritseradiel en vijf dorpen 
uit de op te heffen gemeente Boarnsterhim. Wat 
die laatste dorpen betreft gaat het om Dearsum 
(Deersum), Poppenwier (Poppingawier), Tersoal 
(Terzool), Raerd (Rauwerd) en Sibrandabuor-
ren (Sijbrandaburen). Deze vijf dorpen uit de 
gemeente Boarnsterhim zouden in de aanvan-
kelijke plannen aangaande de gemeentelijke 
herindeling bij de gemeente Leeuwarden wor-
den gevoegd. Na een initiatief van de dorpsbe-
woners zijn de plannen aangepast en zullen alle 
acht dorpen van De Lege Geaën bij de nieuwge-
vormde gemeente Súdwest Fryslân gaan horen.

Sneek
Sneek is de hoofdplaats van de per 1 januari 
2011 nieuwgevormde gemeente Súdwest Frys-
lân. Vijf gemeenten, te weten Bolsward, Nijefurd, 
Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel gingen 
er in op. De gemeente Súdwest Fryslân bestaat 
uit 6 steden (Sneek, Bolsward, IJlst, Workum, 
Hindeloopen en Stavoren) en 63 dorpen. Qua 
oppervlakte is het de grootste gemeente van 
Nederland. Zoals we eerder zagen, zullen en-
kele dorpen uit de gemeente Boarnsterhim per 
1 januari 2014 nog aan Súdwest Fryslân worden 
toegevoegd.
De gemeente telt 82.000 inwoners, waarvan 
Sneek er zo’n 34.000 voor haar rekening neemt.

Het wapen van de per 1 januari 2011 totstandgeko-
men gemeente Súdwest Fryslân.

Historie
De nederzetting waaruit later Sneek zou ont-
staan, dateert van ongeveer 850 à 900 na 
Christus. Deze nederzetting ten Zuiden van de 
Middelzee ontstond aan de oevers van een 
veenriviertje op een natuurlijke verhoging in het 
veengebeid, een pleistocene zandopduiking. 
Deze verhoging lag in de buurt van het huidige 
Oud Kerkhof waar later de Martinikerk zou ver-
rijzen. 
Bevolking en welvaart namen toe door de ont-
ginning van het veen ten Zuiden van de ontstane 
nederzetting. Rond 1000 na Christus werd op de 
pleistocene zandopduiking een eerste houten 
kerkje gebouwd. In het begin van de 13e eeuw 
kreeg Sneek een verdergaande economische 
stimulans vanwege de doorgaande vaarroute 
(‘Magna Fossa’) Stavoren, Bolsward en Sneek 
naar Leeuwarden en Dokkum. Toen de Middel-
zee rond 1200 ging dichtslibben werden diverse 
vaarten, zoals de Geeuw en de Oudvaart, met 
elkaar werden verbonden waardoor deze vaar-
route ontstond. Gunstig voor de handel, maar 
ook nodig vanwege waterbeheersing. Waterbe-
heersing maakte ook de aanleg van dijken no-
dig, waardoor een tweede bebouwing mogelijk 
werd. Er ontwikkelden zich geleidelijk drie cen-
tra: een kerkelijk centrum rond het hooggelegen 
Oud Kerkhof, een bestuurlijk centrum rond de 
(huidige) Marktstraat en het handelscentrum bij 
de sluis en overslag in de Hemdijk, de Neltjes-
zijl aan de Noordzijde van het tegenwoordige 
Schaapmarktplein. 
Ergens in de Middeleeuwen kreeg deze ne-
derzetting de naam Ter Snake, waaruit de 
naam Sneek is ontstaan. De eerste schriftelijke 
aanduiding van Sneek stamt uit 1296 en is te 
vinden in een Hamburgse oorkonde waarin 

melding wordt gemaakt van een conflict op de 
Magna Fossa tussen bewoners van Sneek en 
Hamburgse kooplieden. In 1317 is er sprake van 
een Sneker zegel hetgeen op het bestaan van 
stadsrechten wijst, maar wanneer die dan zou-
den zijn verleend, is onbekend. Uit 1456 stamt 
een verzameling stedelijke bepalingen en ver-
ordeningen (‘keuren’) waarop het Sneker stads-
recht meestal wordt gefundeerd. Het betreft 
weliswaar niet een door een vorst of heer ver-
leend recht of privilege, maar toch wordt 1456 
doorgaans als het begin van de stad Sneek be-
schouwd.
Door de voorspoedige ontwikkeling kon de stad 
vóór het einde van de dertiende eeuw al een 
omgrachting aanleggen. Stadsuitleggingen met 
nieuwe grachten leidden eind 15e en 16e eeuw 
tot een hartvormig patroon waarbinnen de stad 
tot in de tweede helft van de 19e eeuw ‘gevan-
gen’ bleef. In het tweede kwart van de 16e eeuw 
zou Sneek, als enige van de elf Friese steden, 
stadsmuren aangelegd hebben. Andere auteurs 
zeggen dat de opgeworpen stadswallen met 
bakstenen werden ‘bekleed’. Overigens ook 
een dure investering.

De Sneker Waterpoort van 1613 zo’n 400 jaar later 
gefotografeerd op 31 januari 2013. Foto: Johan Sjou-
kema, Leeuwarden.

Recente opgravingen hebben de belangrijke rol 
van Sneek als handelsplaats bevestigd. Lange 
tijd bleven de waterverbindingen het zwaar-
tepunt vormen. Sneek heeft vijf waterpoorten 
gehad en maar twee landpoorten. De nog be-
staande en overbekende waterpoort dateert 
van 1613 en is opgetrokken in een verfijnde re-
naissancestijl.
Rond 1865-1880 werden de (stoom)schepen 
echter te groot. De stadswallen werden toen ge-
slecht om plaats te maken voor grote aanlegka-
den. Na 1840 werden doorgaande en verharde 
wegen aangelegd (in 1842 naar Leeuwarden). 
Langzamerhand nam daarna het vervoer over 
de weg in belang toe. Pas in 1940 werd de 
weg Sneek-Joure aangelegd. In 1883 kwam de 
spoorwegverbinding van Sneek met Leeuwar-
den tot stand, in 1885 werd deze naar Stavoren 
doorgetrokken. Recente plannen om tijdens het 
toeristenseizoen een stoomtrein tussen Sneek 
en Stavoren te laten rijden, zijn voorlopig van de 
baan.

Zuivel en zilver
Geruime tijd heeft Sneek geprofiteerd van een 
levendige handel in zuivelproducten. De belang-
stelling van het buitenland voor de Friese zuivel 
kan men afmeten aan een bericht uit 1427, toen 
‘vreemde luyden van oversee’ te Sneek aan 
de waag boter kochten. In dat zelfde jaar had 
Sneek het waagrecht gekregen. In de 17e eeuw 
vormde Amsterdam en in de 18e eeuw Londen 
de markt waarop de Friese overproductie werd 
afgezet. Zeventig procent van de Nederlandse 
boteruitvoer werd via Harlingen verscheept. 
Sneek ontwikkelde zich in de 19e eeuw tot de 
grootste botermarkt van Nederland. Vandaar dat 
Sneek eeuwenlang een waag had. Pas laat in de 
19e eeuw verloor de Nederlandse boterexport 
terrein aan - vooral - de Deense zuivelfabrieken. 

Tot 1917 heeft een Sneker botermarkt bestaan. 
Daarna vond de handel nog uitsluitend vanuit de 
zuivelfabrieken plaats. In 1945 verwoestte een 
brand het waaggebouw. 
De zuivelproductie en -handel bracht het ont-
staan van verwante industrieën met zich mee, 
bijvoorbeeld de industriële productie van land-
bouwwerktuigen. Na de Tweede Wereldoorlog 
stootte de landbouw veel arbeidskrachten af en 
probeerde de overheid via een regionaal indu-
strialisatiebeleid werkgelegenheid voor de afge-
stoten arbeidskrachten te bevorderen. Dit lever-
de Sneek de vestiging op van nieuwe bedrijven, 
ook de nodige aan watersportgebonden onder-
nemingen. De stad is tegenwoordig juist vooral 
bekend vanwege de watersport. Door de opko-
mende pleziervaart werd in 1910 werd de eerste 
jachthaven te Sneek geopend. Nog altijd vervult 
Sneek een belangrijke centrumfunctie, hetgeen 
blijkt uit bijvoorbeeld de aanwezige voorzienin-
gen op het gebied van onderwijs en gezond-
heidszorg, maar ook uit de winkeldichtheid. Die 
was in 2009 tweeëneenhalf keer zo groot als in 
steden van gelijke bevolkingsomvang.

Door de groeiende welvaart konden adel, geze-
ten boeren en gegoede burgerij allerlei zilveren 
voorwerpen in Sneek laten maken, zowel voor 
de sier als bij wijze van belegging. Van circa 
1490 tot het midden van de 20e eeuw kende 
Sneek een kleine tweehonderd zilversmeden. 
De zilverzaal in het Fries Scheepvaart Museum, 
dat in Sneek gevestigd is, getuigt van die rijk-
dom. Ook de architectuur getuigt van de wel-
vaart in en rond Sneek. De stad telt vele monu-
mentale woningen. Een overzicht daarvan biedt 
het deel Fryslân uit de serie ‘Monumenten in Ne-
derland', uitgegeven bij Waanders in Zwolle in 
samenwerking met de (toenmalige) Rijksdienst 
voor de Monumentenzorg te Zeist. Sneek is een 
beschermd stadsgezicht. Sneek bezit ook een 
aantal monumentale kerken. Eén daarvan, de 
Grote of Martinikerk, bezoeken we op zaterdag 
6 april ter afsluiting van de voorjaarsexcursie.

Grote of Martinikerk
Op de plaats van de huidige Martinikerk werd 
rond 1000 na Christus een eerste houten kerkje 
gebouwd. In de tweede helft van de 11e eeuw 
kwam er een driebeukige tufstenen kerk. Om-
streeks 1300 kwam er een nieuwe, bredere kerk 
tot stand met drie romaanse westtorens. In de 
jaren 1498 tot 1503 werd een nieuw koor en het 
grootste deel van de laatgotische kerk gebouwd. 
De bouwjaren 1498 - 1503 worden als het begin 
van de huidige Martinikerk beschouwd.

In 1681/82 stortten de bouwvallige westtorens 
gedeeltelijk in, de restanten werden afgebroken. 
Het schip werd vier meter verlaagd. In 1681/82 
vonden nog meer bouwkundige veranderin-
gen plaats. Zo kregen schip en zijbeuken een 
scheiding met Toscaanse zuilen en rondbogen. 
In 1759-1761 werd het interieur van de als con-
sistorie gebruikte sacristie uit de 16e eeuw in 
rococostijl (met een door de bekende Johann 
Georg Hempel gedecoreerd plafond) aange-

Het gemeentehuis uit 1760 van de nieuwe gemeente 
Súdwest Fryslân (vóór 2011 gemeente Sneek) in roco-
costijl. Foto: Johan Sjoukema, Leeuwarden.
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past. Dit is gelukkig ongeschonden bewaard 
gebleven. Als toegang tot de sacristie kwam er 
een opgeklampte gotische deur uit het begin 
van de 16e eeuw. 
In 1771 werd de dakruiter op de kerk vervangen 
door de klokkenkoepel zoals we die nu nog ken-
nen. Er kwam toen een carillon van 26 klokken 
in te hangen, vervaardigd door Johan Christi-
aan Borghhardt uit Enkhuizen. Dit verving een 
kleine beiaard uit 1712, die vermoedelijk een 
voorganger uit de tweede helft van de 17e eeuw 
kende. Het carillon van Borghhardt heeft tot en 
met 1918 dienst gedaan. Daarna werd een En-
gels carillon aangetrokken, waarvan alle klokken 
in 1943 door de Duitse bezetter werden weg-
gevoerd. In 1949 kwam er een nieuwe beiaard 
van Van Bergen uit Heiligerlee, die in 1955 werd 
uitgebreid. Dit carillon voldeed niet helemaal en 
werd in 1970 voor het grootste deel vervangen 
door een beiaard van Petit & Fritsen uit Aarle-
Rixtel. Sinds de restauratie van 1998 kent het 
carillon in totaal 50 klokken, evenveel als het ca-
rillon in de Domtoren van Utrecht, waarmee ze 
het grootste van Fryslân is. De organist van de 
Martinikerk, Dirk S. Donker, is sinds 1963 stads-
beiaardier van Sneek.
In 1793 voorzag men de noordbeuk van een 
portaal in empirestijl met Ionische pilasters. In 
1871 kreeg het schip een stucgewelf. Bij een 
kerkrestauratie van 1924-1925 werd de funde-
ring vernieuwd en de kap versterkt. De laatste 
restauratie vond plaats in de jaren 1978 tot 
1994. Eén van de werkzaamheden toen was de 
reconstructie van het vroeg-18e-eeuwse hou-
ten tongewelf. Enkele interessante elementen 
uit de inventaris van de Sneker Martinikerk zijn: 
de preekstoel met koperen trapleuning (vervaar-
digd door Bartel Winsents in 1626), een tienge-
bodenbord (circa 1630), een vroedschapsbank 

De Martinikerk van Sneek anno 2013. Foto: Johan Sjoukema, Leeuwarden.

uit 1689 en drie wapenborden (1690-1692). Ver-
der bevindt zich in de kerk een gietijzeren pomp, 
uitgevoerd in de vorm van een Corinthische zuil, 
en een verzetsmonument uit 1950. De kerkvloer 
bevat een aantal grafzerken uit de 16e en 17e 
eeuw. Er hangen drie schilderijen - van de schil-
derende burgemeester Hanso Moll en diens 
broer Pieter Moll - in de kerk. De huidige cen-
traal gerichte inrichting kwam in 1872 tot stand 
op basis van een door architect Breunissen 
Troost ontworpen cirkelvormige bankenopstel-
ling rond de preekstoel. 
Naast de kerk staat een houten klokhuis dat 
rond 1498 werd gebouwd en in 1767 zijn hui-
dige vorm kreeg. In 1894 en in 1968/69 werd het 
gerestaureerd. In 1971 zijn ter bekroning twee 
nieuw windvanen geplaatst. Er hangen klokken 
in van Butendiic uit 1466 en van Ter Steghe uit 
1543.

Het orgel
In de Martinikerk bevinden zich twee orgels: 
sinds 1985 een koororgel, gebouwd door 
J.L. v.d. Heuvel te Dordrecht én een imposant 
Schnitgerorgel uit 1711. Naar dat laatste orgel 
gaat natuurlijk vooral onze belangstelling uit.
We zagen dat het kerkgebouw een rijke bouw-
historie kent. Voor het Schnitgerorgel van de 
Martinikerk geldt dat eveneens. Het begin ligt in 
1711, toen Arp Schnitger een drieklaviers orgel 
met 36 registers voltooide. De Martinikerk had 
met dit orgel de primeur van een drieklaviers 
instrument met een vrij pedaal in Friesland. Uit 
het monumentale front is nog steeds de drie-
klaviers opbouw duidelijk af te lezen. Maar het 
orgel kwam niet ongewijzigd de geschiedenis 
door. De grootste veranderingen vonden in 1898 
en 1925 plaats. In 1898 verving L. van Dam & 
Zonen het borstwerk en het rugwerk door een 

Het Schnitger-Van Damorgel (1711 / 1898) in de Martinikerk te Sneek. Foto: Johan Sjoukema, Leeuwarden

bovenwerk. Sindsdien was er sprake van een 
tweeklaviersorgel met 29 registers. In 1925 werd 
het pedaal door de N.V. v/h P. van Dam gewij-
zigd. Als gevolg van de vernieuwingen van het 
orgel in 1898 en in 1925 werd de klankidentiteit 
van het orgel omgebogen in een meer romanti-
sche richting. Wat dat betreft was er nauwelijks 
nog van een Schnitgerorgel sprake. Slechts de 
kern van het hoofdwerk en een enkel element 
op het bovenwerk bleven aan Schnitger herin-
neren. In onze tijd zijn die veranderingen voor 
een deel weer ongedaan gemaakt.
Bij de restauratie in 1988 door Bakker & Tim-
menga werd weer een rugwerk met zeven regis-
ters aan het instrument toegevoegd. Zowel voor 
het rugwerk als het pedaal werden nieuwe laden 
gemaakt. Sindsdien stelde het overtuigend 18e-
eeuwse klankbeeld van het rugwerk dat van 
het hoofdwerk enigszins in de schaduw. In het 
voorjaar van 2011 is in het hoofdwerk een aan-
tal Schnitgerpijpen, dat Van Dam in 1898 bui-
ten gebruik had gesteld, weer aangesloten en 
tot klinken gebracht. De hoofdwerkklank heeft 
hierdoor enorm aan kwaliteit gewonnen en de 
totaalklank heeft een nieuw en veel overtuigen-
der evenwicht gevonden, aldus Theo Jellema in 
de Friese Orgelkrant van 2012. Ongeveer 550 
Schnitgerpijpen - waaronder bijna alle frontpij-
pen - functioneren nu weer. Theo Jellema was 
als adviseur bij de restauratie in 2011 betrokken 
en kan tijdens de voorjaarsexcursie het nodige 
over de geschiedenis van het Sneker Schnit-
gerorgel vertellen. Na zijn ‘verhaal’ zal de vaste 
organist van de Martinikerk, Dirk S. Donker, het 
orgel bespelen.

Huidige dispositie:
Hoofdwerk (C - g3): Prestant (1710) 8 vt, Bour-
don (1832) 16 vt, Holpijp (1710) 8 vt, Violon 

(1898) 8 vt, Octaaf (1710) 4 vt, Fluit (1710) 4 vt, 
Quint Prestant (1782/1898) 3 vt, Octaaf (1710) 
2 vt, Mixtuur (1710) 2-3 sterk, Cornet (1898) 3 
sterk en Trompet (1913) 8 vt.
Zwelwerk (C - g3): Salicionaal (1898) 8 vt, 
Roerfluit (1898) 8 vt, Quintadeen (1898) 8 vt, Vi-
ola da Gamba (1898) 8 vt, Salicet (1898) 4 vt, 
Flûte hamonique (1898) 4 vt, Quintfluit (1710) 3 
vt, Woudfluit (1710) 2 vt, Carillon (1710) 2 sterk, 
Hautbois (1943) 8 vt en Vox Humana (1852) 8 vt.
Rugwerk (C - g3): Prestant (1710/1898) 4 vt, 
Roerfluit (1885) 8 vt, Quintadeen (1885) 8 vt, 
Roerfluit (1885) 4 vt, Nasard (1988) 3 vt, Octaaf 
(1988) 2 vt, Sesquialter (1988) 2 sterk en Dulci-
aan (1988) 8 vt.
Pedaal (C - d1): Prestant (1710/1925/1988) 16 
vt, Subbas (1900/1988) 16 vt, Octaaf (1988) 8 
vt, Gedekt (1885) 8 vt, Octaaf (1988) 4 vt, Ba-
zuin (1988) 16 vt, Trompet (1988) 8 vt en Claron 
(1988) 4 vt. 
Tremulanten op Zwelwerk en Rugwerk. 
Koppels: Hoofdwerk-Zwelwerk, Hoofdwerk-
Rugwerk, Pedaal-Hoofdwerk en Pedaal-Rug-
werk.
Toonhoogte: a = 466 (een halve toon boven 
normaal). Gelijkzwevende temperatuur. De 
windvoorziening vindt plaats door een maga-
zijnbalg uit 1898. 
      
      JSJ

[Mijn dank gaat uit naar een ieder die in meer of 
mindere mate aan de totstandkoming van mijn 
artikel over de kerken en orgels van de voor-
jaarsexcursie heeft bijgedragen. JSJ] 
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BIJZONDERE CONCERTEN
• maandag 6 mei 20.00 uur Theo Jellema speelt o.m. Vierne en Alain (“wereldorgeldag”)
• woensdag 5 juni 20.00 uur Dirk Donker, Theo Jellema en Eeuwe Zijlstra spelen 
Bach (Schweitzer- herdenking)
• vrijdag 14 juni 20.00 uur Theo Jellema speelt orgelconcerten van Händel op het Metzler-
orgel en het Luthers Bach Ensemble brengt de Coronation Anthems van Händel ten gehore.
• zaterdag 14 september 16.00 uur Eeuwe Zijlstra (nationale orgeldag)
• donderdag 26 december 15.00 uur Theo Jellema (kerstconcert) 

ZOMERSERIE
• woensdag 3 juli 20.00 uur Theo Jellema
• woensdag 10 juli 20.00 uur Theo Jellema, Jochem Schuurman en Peter van der Zwaag 
spelen oude en nieuwe muziek uit recente uitgaven
• vrijdag 12 juli 12.30 uur Roelof van Luit (lunchpauzeconcert)
• woensdag 17 juli 20.00 uur Vincent van Laar

• woensdag 24 juli 20.00 uur Jaap Zwart
• vrijdag 26 juli 12.30 uur Misun Kim (lunchpauzeconcert)
• zaterdag 27 juli 22.00 uur Theo Jellema (Bach-nachtconcert)
• woensdag 31 juli 20.00 uur Jacques van Oortmerssen (eerste concert Müller-herdenking)
• woensdag 7 augustus 20.00 uur Jos van der Kooy (tweede concert Müller-herdenking)
• vrijdag 9 augustus 12.30 uur David van Laar (lunchpauzeconcert)
• woensdag 14 augustus 20.00 uur Theo Jellema (derde concert Müller-herdenking)
• woensdag 21 augustus 20.00 uur Jochem Schuurman
• vrijdag 23 augustus 12.30 uur Theo Jellema (lunchpauzeconcert)
• woensdag 28 augustus 20.00 uur Theo Jellema (Friese orgelmuziek)
• woensdag 4 september 20.00 uur Theo Jellema (verzoekprogramma)

LEEUWARDER ORGELFESTIVAL
• woensdag 11, donderdag 12, vrijdag 13 september 20.00 uur 
Hindemith/Poulenc Festival (o.m. Hindemith orgelsonates)

In 2013 is het monumentale Müller-orgel van de Grote 
of Jacobijnerkerk in Leeuwarden te beluisteren op:
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Het standaardrepertoire 
In 2012 organiseerde Organum Frisicum samen 
met de Stichting Appassionata en de Stichting 
Orgelconcerten Grote Kerk Leeuwarden het 
Sweelinck Festival. Hoewel de belangstelling 
zeker niet tegenviel, staat het nog niet vast of 
er in 2013 weer een Leeuwarder Orgelfestival 
komt. Nu er niet of nauwelijks meer sprake is 
van subsidiëring door de gemeente Leeuwar-
den, geeft de Stichting Orgelconcerten Grote 
Kerk Leeuwarden prioriteit aan de voortzetting 
van de Leeuwarder orgelserie in de maanden juli 
en augustus. 
Wellicht dat er in afgeslankte vorm toch nog een 
‘Leeuwarder Orgelfestival’ komt. 
Dat zou dan net als in 2013 rond de tweede 
zaterdag van de maand september eindigen. 
Voor de Stichting Organum Frisicum staat het 
doorgaan van het slotconcert op de nationale 
orgeldag in Fryslân niet ter discussie, dus dat 
concert gaat in 2013 op zaterdag 14 september 
om 16.00 uur ‘gewoon’ door. Traditiegetrouw zal 
het in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden 
plaats vinden. Organist-concertgever is Eeuwe 
Zijlstra, Fries van geboorte en werkzaam in de 
stad Groningen en in Harlingen. Zoals te doen 
gebruikelijk is het concert gratis toegankelijk. Na 
afloop is er wel een ‘vrijwillige collecte’.

In 2013 oude vertrouwde, maar ook nieuwe activiteiten

Met dat concert wordt de nationale orgeldag 
in Fryslân op 14 september 2013 afgesloten. 
Belangstellende organisten kunnen dan op 
zo’n 125 verschillende plaatsen in de provincie 
Fryslân orgels bespelen. Met ingang van 10 april 
kunnen belangstellenden een overzicht van die 
ongeveer 125 plaatsen opvragen via admini-
stratie@organumfrisicum.nl of via 0511-476042 
(mw. J. de Vries). Uiteraard kunnen zij daartoe 
ook de website www.organumfrisicum raadple-
gen. Van 10 april tot en met 11 mei kan men zich 
vervolgens voor deelname aan de nationale or-
geldag in Fryslân aanmelden door overmaking 
van € 15,00 naar ING-nummer 2377793 van de 
Stichting Organum Frisicum, Pluimzegge 6 te 
Veenwouden onder vermelding van postcode 
en huisnummer. Vervolgens kunnen de aange-
melde organisten zichzelf online inroosteren en 
ook gemaakte keuzen wijzigen. Voor donateurs 
van Organum Frisicum kan dat in de periode 
van 13 mei tot en met 30 juni en voor niet-dona-
teurs in de periode van 10 juni tot en met 30 juni. 
Donateurs die niet online speeltijden wensen te 
reserveren, kunnen dat dan doen middels een 
belronde van 19.30 uur tot 21.00 uur op dinsdag 
21 mei via telefoonnummer 058 - 2153988. Niet-
donateurs die niet online speeltijden wensen te 
reserveren, kunnen dit ook alsnog middels een 
belronde doen en wel van 19.30 uur tot 21.00 
uur op dinsdag 18 juni via hetzelfde telefoon-
nummer 058 - 2153988. Vanaf 1 juli is het niet 
meer mogelijk om speeltijden te reserveren of 
te wijzigen. Bij de inroostering geldt een speel-
tijd van maximaal 30 minuten per persoon per 
orgel. Uiteraard gaan ook de voorjaars- en de 
najaarexcursie van de Stichting Organum Frisi-
cum ‘gewoon’ door. Op zaterdag 6 april vindt de 
voorjaarsexcursie plaats. Bezocht worden de 
orgels in Boazum, Raerd, Sibrandabuorren en 
Sneek (Martinikerk). De orgels in de kerken van 
deze plaatsen zijn allemaal recentelijk gerestau-

Het Müllerorgel (1724-1727) in de Grote of Jacobij-
nerkerk te Leeuwarden.
Foto: Ad Fahner, Leeuwarden.

reerd. Elders in deze krant wordt uitgebreid over 
de vier kerken en hun orgels verteld.
Op zaterdag 28 september is de najaarsexcursie 
naar de plaatsen Lollum, Witmarsum, Achlum 
en Kimswerd. De Gereformeerde Kerk in Lollum 
staat op de nominatie gesloten te worden. Het 
orgel in de protestantse Gertrudiskerk van Ach-
lum heeft in 2012 een grote onderhoudsbeurt 
ondergaan en is dus weer in optimale conditie. 
De Laurentiuskerk in Kimswerd en het Hardorf-
forgel in die kerk zijn recentelijk grondig geres-
taureerd. 
Net als in Raerd tijdens de voorjaarsexcursie zult 
u in Kimswerd enthousiast zijn over de restau-
ratie van kerk en orgel. Een passende afsluiting 
van de najaarsexcursie. Over de kerken en de 
orgels in alle vier dorpen die dan bezocht wor-
den, vindt u eveneens elders in deze krant na-
dere informatie. 
Gewoontegetrouw wordt in 2013 ook weer een 
zomerconcert georganiseerd, een orgelconcert 
gratis toegankelijk voor de donateurs van Or-
ganum Frisicum. Toch zit er dit jaar een nieuw 
aspect aan dit concert: voor het eerst vindt het 
op een zaterdag plaats. Dat is op verzoek van 

Het Leichelorgel (1885) in de Lambertuskerk te Arum.
Foto: Johan Sjoukema, Leeuwarden.

donateurs buiten Fryslân gedaan, omdat zij 
meestal niet in de gelegenheid waren het con-
cert te bezoeken. Het concert vindt nu plaats op 
zaterdag 22 juni en wel in Burgwerd. Concertge-
vers zijn Jochem Schuurman, orgel en Alina Ro-
zeboom, sopraan. Voorafgaand aan het concert 
geeft Jochem Schuurman een inleiding over de 
restauratie van het Schwartzburgorgel (1735) 
die in 2011 werd afgesloten. Omdat het begrip 
donateursconcert verwarring opgeroepen heeft, 
wordt dit concert voortaan aangeduid als ‘zo-
merconcert’. Die aanduiding roept niet het mis-
verstand op dat het concert alleen en uitsluitend 
voor donateurs van Organum Frisicum toegan-
kelijk zou zijn. Voor het overige blijven opzet en 
organisatie zoals die waren. Het bestuur van 
Organum Frisicum is zeer benieuwd of de za-
terdag tot meer bezoekers van buiten Fryslân 
zal leiden. In de zomer van 2013 wordt alweer 
voor de derde achtereenvolgende keer een or-
gelfietstocht georganiseerd, net als voorheen 
in samenwerking met de Stichting Tsjerkepaad. 
De Orgel(fiets)tocht is gepland op zaterdag 27 
juli. Er is lering getrokken uit de ervaringen van 
2011 en 2012 en daarom is in 2013 de start-
plaats tevens de finishplaats. Deelnemers die 
met de auto komen en de fiets meenemen, zijn 
nu aan het eind van de fietstocht meteen weer 

Het Schwartzburgorgel (1735) in Burgwerd. Foto: Broer Feenstra, Burgwerd.

Het P. van Damorgel (circa 1919) in de Protestantse 
Kerk van Surhuizum.
Foto: Johan Sjoukema, Leeuwarden.

Het Leichelorgel (1883) in Augustinusga. 
Foto: Riemer G. van der Veen, Fenderlee 
Digital Imaging Leeuwarden.

in het dorp waar hun auto geparkeerd staat. Er 
wordt om 13.30 uur gestart met een concert in 
de Doopsgezinde Kerk van Surhuisterveen. Om 
14.30 en 15.30 uur wordt vervolgd met een con-
cert in de kerken van Surhuizum respectievelijk 
Augustinusga. De orgel(fiets)tocht wordt afge-
sloten met een concert om 16.30 uur de pro-
testantse Dorpskerk van Surhuisterveen. Deel-
name is aan de tocht is gratis, aan het einde van 
het concert in de protestantse Dorpskerk van 
Surhuisterveen - dat is om 17.00 uur - wordt 
een ‘vrijwillige collecte’ ter bestrijding van de 
gemaakte kosten gehouden. De concertgevers 
zijn in alle vier dorpen organist Christiaan de 
Vries en trompettiste Gerda Postma uit Haarlem, 
maar beide met Friese roots. 

Nieuwe evenementen
Naast de bekende en vertrouwde activiteiten or-
ganiseert Organum Frisicum in 2013 ook enkele 
nieuwe evenementen. 
Allereerst vindt op initiatief van Organum Fri-
sicum een bijzonder orgelconcert in de Grote 
of Jacobijnerkerk te Leeuwarden plaats. Het 
gaat om een concert ter herdenking van Albert 
Schweitzer en dat tevens als openingsconcert 
van de Friese orgelzomer kan gelden. Daartoe 
werkt de Stichting Organum Frisicum samen 
met de organisaties in Bolsward, Franeker, Har-
lingen, Leeuwarden en Sneek die in genoemde 
steden de orgelserie gedurende de zomermaan-
den verzorgen. Het concert begint om 20.00 uur 
en vindt plaats op woensdag 5 juni 2013. 
Aanleiding voor het concert is dat het Neder-
landse Albert Schweitzer Fonds te Utrecht 2013 
tot Albert-Schweitzerjaar heeft uitgeroepen, 
omdat 100 jaar geleden Albert Schweitzer naar 
Lambarene in Gabon vertrok om daar een zie-
kenhuis te stichten. 
Het concert begint met een inleiding van Theo 
Jellema over ‘Albert Schweitzer en J.S. Bach’. 
Vervolgens zullen Dirk S. Donker (Sneek), Theo 
Jellema (Leeuwarden) en Eeuwe Zijlstra (Har-
lingen) een orgelconcert geven. De werken van 
Bach en Mendelssohn die gespeeld zullen wor-
den, zijn gebaseerd op het programma van het 
concert dat Albert Schweitzer op 7 mei 1932 in 
de Grote Kerk van Leeuwarden gaf.
Dat concert was onderdeel van een tournee 
die Albert Schweitzer door Duitsland, Engeland 
en Nederland maakte. Om fondsen voor zijn 
ziekenhuis in Lambarene te genereren gaf hij 
lezingen en concerten. In Duitsland gaf hij dat 
jaar vier concerten, in Engeland drie en in Ne-
derland maar liefst twintig. Meestal werden de 
concerten voorafgegaan door een lezing, zo ook 
in Leeuwarden.

Over het volgende evenement blijven we kort: 
op vrijdag 13 september 2013 organiseert Or-
ganum Frisicum een voorstelling voor leerlingen 
van de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool 
waarin het orgel centraal staat. De voorstelling 
wordt verzorgd door Gonny van der Maten, 
orgel en Bastiaan Smit, acteur-verteller. De ba-
sisscholen in Leeuwarden en directe omgeving 
worden hierover nader geïnformeerd. Bedoeling 
is uiteraard de belangstelling van de jeugd voor 
het orgel te stimuleren.
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Deelnemende kerken aan Tsjerkepaad en Orgeldag

Overzicht van kerken die meedoen 
aan de Nationale Orgeldag op za-
terdag 14 september 2013 én aan 
Tsjerkepaad:
[zie voor een actueel overzicht van 
de openingstijden per kerk op www.
tsjerkepaad.nl]

• Achlum, Getrudiskerk 
 Van Dam, 1854
• Akkrum, Terptsjerke
 Van Oeckelen, 1856
• Âldeboarn, Doelhôftsjerke 
 Van Dam, 1779
• Âldtsjerk (Oudkerk), Pauluskerk 
 Bakker & Timmenga, 1883
• Anjum, Michaëlkerk (HK) 
 Van Dam, 1875
• Bakhuizen, Sint-Odolphusparochie  
  Gebr. Adema, 1923
• Balk, It Breahûs (HK) 
 Lohman, 1843
• Balk, Sint-Ludgeruskerk (RK) 
 Gebr. Adema, 1906
• Bears, Mariakerk 
 Van Dam, 1880
• Beetgum, Martinuskerk 
 Van Oeckelen, 1861
• Beetsterzwaag, Dorpskerk 
 Van Dam, 1856
• Berlikum, Koepelkerk 
 Mittenreither, 1780
• Bolsward, Doopsgezinde kerk 
 H.H. Freytag, 1810
• Bolsward, Martinikerk 
 Hinsz/Van Dam, 1781/1861
• Broek, Broekster Tsjerke 
 Mart Vermeulen, 1907
• Buitenpost, Mariakerk (HK) 
 Van Dam, 1877
• Burgum (Bergum), Kruiskerk 
 Van Dam, 1788
• Burgwerd, Johanneskerk 
 Schwartzburg, 1735
• Dokkum, Bonifatiuskerk (RK) 
 Van Dam, 1883
• Dokkum, Grote of Sint-Martinuskerk
 Flentrop, 1979
• Drachten, Doopsgezinde kerk 
 Van Dam, 1857
• Drachten, Grote Kerk 
 Hillebrand, 1820
• Easterein (Oosterend), Martinikerk 
 Hardorff, 1870
• Ferwert (Ferwerd), Sint-Martinustsjerke 
 Adema, 1873 / Verschueren, 1983
• Franeker, Martinikerk 
 Van Dam, 1842
• Goutum, Agneskerk 
 Van Dam, 1864
• Grou, Sint-Piterkerk 
 Van Dam, 1853
• Harlingen, Sint-Michaëlkerk (RK) 
 Adema, 1898
• Hichtum, Hichtumerkerk 
 Van Gruisen, 1795
• Hindeloopen, Grote Kerk 
 Van Dam, 1813/68
• Hitzum, Prot. Kerk (HK) 
 Van Dam, 1855
• Holwerd, Doopsgezinde kerk
 Bakker & Timmenga, 1906
• Holwerd, Sint-Willibrorduskerk 
 Scheuer, 1852
• Idsegahuizum Skûster Tsjerke 
 Bakker & Timmenga, 1908
• Joure, Doopsgezinde kerk 
 Van Dam, 1858
• Joure, Hobbe van Baerdt Tsjerke 
 Ahrend, 1978
• Kollum, Maartenskerk (HK) 
 Van Gruisen, 1841
• Kollum, Oosterkerk (GK) 
 Fonteyn-Gaal, 1969
• Langweer, Prot. Kerk (HK) 
 Van Dam, 1784
• Leeuwarden, Doopsgezinde kerk 
 Strumphler, 1786 / Van Dam, 1858

• Leeuwarden, Evangelisch Lutherse Kerk 
 Van Dam, 1869
• Leeuwarden, Grote of Jacobijnerkerk 
 Chr. Müller, 1727
• Leeuwarden, Sint-Bonifatiuskerk 
 Cavaillé-Coll, 1887
• Leeuwarden, Waalse kerk 
 Schwartzburg, 1740
• Longerhouw, Prot. Kerk (HK) 
 Van Dam, 1868
• Lytsewierrum (Lutkewierum), Gertrudiskerk 
 Van Dam, 1870
• Makkum, Van Doniakerk 
 Naber, 1848
• Mantgum, Mariakerk 
 Van Dam, 1879
• Marssum, Sint-Pontianuskerk (HK) 
 Van Gruisen, 1804
• Menaam (Menaldum), Prot. Kerk 
 Hardorff, 1861
• Molkwerum, Lebuinuskerk 
 2e helft 17e eeuw / Van Dam, 1873
• Minnertsga, Meinardskerk 
 Robustelly, 1785
• Nijega, Herv. Kerk 
 Bakker & Timmenga, 1894
• Nijland, Sint-Nicolaaskerk 
 Van Gruisen, 1840
• Noordwolde, Prot. Kerk 
 Van Dam, 1876
• Oldeberkoop, Bonifatiuskerk 
 Scheuer, 1858 / Van Dam, 1919
• Oosterbierum, Sint-Joriskerk 
 Van Dam, 1868
• Oud-Duurswoude (Wijnjewoude), Herv. Kerk 
 F.C. Schnitger, ca 1723
• Oude Bildtzijl, Julianakerk 
 Bakker & Timmenga, 1896
• Oudega (Sm.), Sint-Agathatsjerke 
 Van Dam, 1875
• Oudemirdum, De Fontein 
 Bakker & Timmenga, 1900
• Oudeschoot, Skoattertsjerke 
 Hardorff, 1871
• Ouwsterhaule, Prot. Kerk 
 Van Dam, 1880
• Paesens, Sint-Antoniuskerk 
 Gilmann, 1758
• Raerd (Rauwerd), Laurentiuskerk 
 Hillebrand, 1866
• Reduzum (Roordahuizum), Vincentiuskerk 
 Van Gruisen, 1785
• Rinsumageest, Alexanderkerk (HK) 
 Bakker & Timmenga, 1892
• Scherpenzeel, Prot. Kerk 
 Van Dam, 1881
• Schettens, Prot. Kerk (HK) 
 Van Oeckelen & Zonen, 1891
• Schraard, Prot. Kerk (HK) 
 Vermeulen, 1911
• Sexbierum, Sixtuskerk 
 Bakker & Timmenga, 1924
• Sint-Jacobiparochie, de Groate Kerk 
 Van Dam, 1845
• Sint-Nicolaasga, Parochiekerk H. Nicolaas 
 L. Ypma, 1871
• Sloten, Grutte Tsjerke 
 Van Gruisen, 1786
• Sneek, Doopsgezinde kerk 
 Scheuer, 1847
• Sneek, Grote of Martinikerk 
 Schnitger, 1711 / Van Dam, 1898 / B&T, 1988
• Sneek, Sint-Martinuskerk 
 Maarschalkerweerd, 1891
• Stavoren, Nicolaaskerk 
 Wiebe Meijes en Meije Wiebes, 1786
• Steggerda, Prot. Kerk (HK) 
 Flentrop 1977
• Stiens, Sint-Vituskerk 
 Van Dam, 1830
• Terband, Rotondekerk 
 Van Dam, 1887
• Ternaard, Grutte Tsjerke 
 Van Dam, 1864
• Tirns, Tirnserkerk (HK) 
 Bakker & Timmenga, 1909
• Twijzel, Petruskerk 
 Bakker & Timmenga, 1904
• Tzum, Johanneskerk 
 Hinsz, 1764

• Tzummarum, Sint-Martinustsjerke 
 Van Dam, 1878
• Warns, Doopsgezinde kerk 
 Bakker & Timmenga, 1896
• Warns, Johannes de Doperkerk 
 Dekker, 1917
• Westernijtsjerk, v.m. Herv. Kerk 
 Bakker & Timmenga, 1880
• Wijnaldum, Andreaskerk 
 Van Dam, 1869
• Wirdum, Sint-Martinuskerk 
 Van Dam, 1790 / Hardorff, 1873
• Witmarsum, Koepelkerk 
 Van Dam, 1855
• Wons, Prot. Kerk (HK) 
 Bakker & Timmenga, 1891
• Workum, Sint-Gertrudiskerk 
 Jan Harmens 1697 en Künckel 1784
• Workum, Sint-Werenfriduskerk 
 P.J. Adema & Zonen, 1885
• Woudsend, Karmel 
 Scheuer, 1829 / Bakker & Timmenga, 1938
• Woudsend, Sint-Michaëlkerk 
 Van Gruisen, 1811
• Wyckel, Vaste Burchtkerk 
 Bakker & Timmenga, 1900
• Ysbrechtum, Sint-Martinuskerk 
 Hardorff, 1866

• Brantgum, Herv. Kerk 
 Hardorff, 1878
• Damwoude (Dantumawoude), Benedictuskerk 
 Hinsz, 1777
• Donkerbroek, Geref. Kerk 
 Bakker & Timmenga, 1920
• Donkerbroek, Laurenskerk (HK) 
 Verhofstadt, ca 1721
• Drachten, De Oase 
 Van Dam, 1845
• Driesum, Herv. Kerk 
 Hinsz, 1781/1782
• Garyp, Andreaskerk (GK) 
 Van Dam, 1898
• Garyp, Petruskerk (HK) 
 Bakker & Timmenga, 1886

Overzicht van kerken die alleen 
meedoen aan de Nationale 
Orgeldag (en niet aan Tsjerkepaad):

• Harlingen, Geref.kerk vrijgemaakt De Haven 
 Reil/van Vulpen 1951/2006
• Haskerhorne, Prot. Kerk (HK) 
 Van Dam, 1873
• Heerenveen, Heilige Geest kerk 
 Gebr. Adema, 1867
• Hiaure, Prot. Kerk 
 Flaes, 1887
• Hommerts, Johannes de Doperkerk 
 Van Dam, 1869
• It Heidenskip, Heidenskipsterkerk 
 Bakker & Timmenga, 1909
• Jistrum, Dorpskerk 
 verm. Hoornbeeck, ca 1715
• Joure, de Oerdracht (GK) 
 Reil, 1997
• Kubaard, Prot. Kerk (HK) 
 Hardorff, 1856
• Lollum, Geref. Kerk 
 Adema, 1890
• Metslawier, Herv. Kerk 
 Radersma / van Dam, 1819
• Nijeholtpade, Nicolaaskerk 
 J.F. Kruse / W. Hardorff en Zoon, 1883
• Oosternijkerk, Sint-Ceciliakerk 
 Hillebrand, 1813 / van Gruisen, 1831
• Oosthem, Johanneskerk 
 Van Gruisen, 1838
• Opeinde, Geref. Kerk 
 Steendam, 1989
• Oudwoude, Herv. Kerk 
 Van Dam, 1856
• Scharsterbrug, Hervormde kerk 
 Van Dam, 1918
• Spannum, Prot. Kerk (HK) 
 Bakker & Timmenga, 1911
• Sumar (Suameer), Dorpskerk (HK) 
 Bakker & Timmenga, 1906
• Waaxens (D), Thomaskerk 
 Bakker & Timmenga, 1925
• Warstiens, Herv. Kerk
 Bakker & Timmenga, 1884
• Westergeest, Prot. Kerk (HK) 
 Bakker & Timmenga, 1891
• Wierum, v.m. Geref.kerk, Museumkerk Eben Haëzer 
 Ypma, ca 1840
• Wolvega, Kerk op de Hoogte (HK) 
 Schwartzburg, 1733

Foto uit de vijftiger jaren van de vorige eeuw van het Müllerorgel (1724 - 1727) in de Grote of 
Jacobijnerkerk te Leeuwarden. Foto uit: Friesland Orgelpracht deel 1 van Jan Jongepier.
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Leven en werk
Nicolaas Arnoldi Knock, op 7 april 1759 te Rot-
terdam geboren als zoon van Wesselius Knock 
(‘gereformeerd’ predikant aldaar), stamde af van 
leden van het Friese en Groningse patriciaat. 
Zowel aan de kant van zijn vader (de ‘Knock-
kant’) als aan die van zijn moeder (de ‘Arnoldi-
kant’) waren familieleden actief geweest of nog 
werkzaam als bekleders van openbare be-
stuursambten of als predikant: de Knocks zowel 
in Groningen als in Friesland, de Arnoldi’s alleen 
in Friesland. Zo was Nicolaas Arnoldi, zijn groot-
vader aan moederskant, in de 18e eeuw onder 
andere burgemeester van Leeuwarden (er hangt 
nog een groot portret van hem in het Historisch 
Centrum aldaar) en secretaris, c.q. zaakwaarne-
mer van de Friese Nassau’s, toen die naar het 
hof in Den Haag vertrokken. We mogen ‘onze’ 
Nicolaas wel een beetje als Fries beschouwen 
en dat niet alleen door zijn afkomst: zijn vader 
was onder andere predikant in Schingen/Slap-
peterp en Leeuwarden, zelf bezocht de jonge 
Nicolaas van 1768-1775 in Leeuwarden de 
Latijnse school (in deze periode woonde hij bij 
zijn grootouders van moederskant). Na zijn aan-
sluitende studie rechten in Groningen (waar hij 
in 1780 ook summa cum laude promoveerde), 
keerde hij terug naar Leeuwarden, waar hij een 
huis had aan de Grote Kerkstraat, met een tijd-
lang een koetshuis aan het Heer Ivostraatje. Hij 
was van 1781-1788 grietman van Ooststelling-
werf en vertegenwoordigde o.a. deze grietenij 
in de Staten van Friesland. Ondertussen was 
hij in januari 1781 getrouwd met Renske Ypkje 
van Boelens. Uit dit huwelijk werden een zoon 
en een dochter geboren. In 1788 gaf hij vrijwil-
lig zijn functie als grietman op, in 1789 werd zijn 
huwelijk ontbonden. Daarna leidde hij een wat 
ambulant bestaan, want behalve in Leeuwarden 
heeft hij achtereenvolgens korte of langere tijd 
gewoond in Zwolle, Kampen, Amsterdam en 
Leiden. Hoe hij toen in zijn levensonderhoud 
voorzag, is onbekend. Deze ‘zwerftocht’ door 
Nederland wordt weerspiegeld in het lidmaat-
schap van de vrijmetselaarsloges waarvan hij 
deel uitmaakte. In Groningen is hij al vrijmetse-
laar, in Leeuwarden wordt hij lid van L’Esprit du 
Corps. Na de opheffing daarvan was hij in 1782 
één van de oprichters van de nog steeds be-
staande loge De Friesche Trouw. Hij was vervol-
gens lid van loges in Kampen en Leiden. 
In laatstgenoemde stad had hij zich in het najaar 
van 1792 ook ingeschreven als ‘lidmaat’ van de 
universiteit, ongetwijfeld vanwege de voorde-
len op fiscaal gebied (vrijstelling van de accijns 
op tabak en sterke drank!) en juridisch terrein. 

Over Nicolaas Arnoldi Knock en het Friese orgel
Welke (Friese) orgelliefhebber kent niet het bekende boekje van Nicolaas Arnoldi Knock 'Dispositien der merkwaardigste 
kerkorgelen'(Groningen 1788; heruitgaves in 1959, 1962 en 1971)? Het zal hem zoals de auteur van dit artikel gegaan zijn: 
voor het eerst was er dankzij deze heruitgaves uitgebreide informatie over het rijke Friese orgelbezit in vroeger tijd en ein-
delijk kon dat op waarde worden geschat. Over de schrijver van het boekje was echter slechts mondjesmaat iets bekend en 
deze informatie was dan ook nog deels onjuist. Eerst recent konden de nodige tipjes van de sluier over het leven en werken 
van Knock worden opgelicht. In dit artikel wil ik - na eerst globaal een indruk te hebben gegeven van zijn persoonlijke han-
del en wandel - vooral ingaan op de betekenis van Knock voor het Friese orgel. Die ligt op drie terreinen: (a) het genoemde 
dispositieboekje, (b) de kennismaking met moderne ontwikkelingen op het gebied van orgelspel en orgelrepertoire in het 
buitenland door de introductie van de virtuoos Abt Vogler en (c) zijn activiteiten als kenner en keurder van orgels.

Nicolaas Arnoldi Knock op dertienjarige leeftijd 
(schilderij door Friedrich Hauck). Foto: Collectie 
RKD, Den Haag).

Dat laatste zou hij ook goed hebben kunnen 
gebruiken, toen duidelijk was geworden dat hij 
in 1793 tijdens de Leidse kermis (toen gevierd 
in de week na Hemelvaartsdag) - na het eten 
van ‘broedertjes’ (= poffertjes) en gezamenlijk 
gebruik van de nodige alcohol in enkele plaat-
selijke etablissementen - de dienstmeid van zijn 
huisbaas had verleid tot ‘vleeschelijke conversa-
tie’ en haar daardoor had bezwangerd. Vooruit-
lopende op de komende bevalling had de aan-
staande moeder Knock gevraagd om ‘passende 
ondersteuning’, maar zij en Knock waren niet tot 
overeenstemming gekomen. De hele gang van 
zaken is ons bekend dankzij haar request uit 
februari 1794 bij de zogenaamde Academische 
Vierschaar, de Leidse universiteitsrechtbank. Zij 
had zich daartoe gewend aangezien Nicolaas 
Knock ziek was geworden en inmiddels was 
overleden. De precieze doodsoorzaak is niet be-
kend. Hij stierf op 14 februari 1794 in Leiden en 
werd de week daarna begraven in de later afge-
broken Onze-Lieve-Vrouwekerk in Leiden. Op 23 
februari van dat jaar werd zijn ’onechte’ dochter-
tje gedoopt in de Hooglandse Kerk aldaar.

Knock en de muziek
Al van jongs af aan was duidelijk dat Nicolaas 
Knock over de nodige muzikale talenten be-
schikte. Al tijdens zijn schooltijd in Leeuwarden 
bespeelde hij diverse instrumenten. Met name 
zijn klavecimbelspel werd ‘meesterlijk’ genoemd 
en hij moet later een virtuoos en fantasievol kla-
vecinist en organist zijn geweest. Jacob Wilhelm 
Lustig, de bekende (en kritische) organist van 
de Groninger Martinikerk, omschreef hem als 
‘een dilettant van eerste klasse’, waarvan het 
een genoegen was om hem ‘op het klavier of 
op het orgel te horen fantaseren’. Klavecimbel-
onderricht heeft hij vermoedelijk enige tijd gehad 
van de toentertijd bekende klavecinist, compo-
nist en muziekleraar Johann August Just, werk-
zaam aan het hof in Den Haag. Just droeg zijn 
bewaard gebleven bundel met zes vierhandige 
‘Divertissements’ opus 12 voor klavecimbel of 
pianoforte (1781) op aan ’Amateur de Musique’ 
Knock. Het contact met Just kan tot stand zijn 
gekomen, dankzij de genoemde nauwe banden 
van zijn grootvader Nicolaas Arnoldi met de 
‘Friese’ stadhouders Willem IV en V. Had Knock 
ongetwijfeld eerst een klavecimbel, omstreeks 
1790 bezat hij ook een ‘Forte-piano’. Van wie 
hij het bespelen van klokkespel en orgel heeft 
geleerd, is niet bekend. Maar vermoedelijk zal 
hij tijdens zijn Groninger studietijd contact heb-
ben gehad met Johannes Tammen, organist 
van de Groninger Academiekerk en tegelij-
kertijd ook klokkenist van de Martinitoren. Als 
organist heeft Knock het instrument altijd als 
‘liefhebber’ bespeeld. Van de concerten die hij 
heeft gegeven zijn er bespelingen bekend van 
het orgel in de Groninger Martini- en Acade-
miekerk op 12 maart 1789 bij gelegenheid van 
de verjaardag van prins Willem V, alsmede drie 
concerten die hij medio 1792 gaf op orgels in 
Amsterdam (Nieuwe Kerk), Haarlem (Bavo) en 
Leiden (Pieterskerk). Voorzover bekend was 
de programmering deels geënt op die van de 
toentertijd bekende orgelvirtuoos Abt Vogler 
(waarover later meer). In Friesland liet hij zich in 
1785 ook van een andere kant zien bij gelegen-
heid van het tweehonderdjarig bestaan van de 
Franeker Academie. Tijdens de festiviteiten op 
22 en 23 september 1785 in de Martinikerk al-
daar dirigeerde hij een 36-koppig instrumentaal 
ad hoc-ensemble, daarbij geassisteerd door de 
eerder genoemde organist Tammen. Op ‘or-
dre’ van Knock werd de musici bovendien een 
maaltijd geserveerd. Op een lege maag is het 
nu eenmaal niet prettig musiceren... Ongetwij-
feld mede beïnvloed door de nauwe band van 
zijn grootvader met de Friese Nassau’s, was 

Nicolaas Knock omstreeks 1788-1790 behoor-
lijk prinsgezind. Dat liet hij op 7 augustus 1788 
ook openlijk blijken door op de geboortedag 
van de vrouw van stadhouder Willem V (‘met 
voorkennis van burgemeester Abelus Siccama’) 
de beiaard van de St.-Jacobs- of Nieuwe To-
ren te Leeuwarden te bespelen en dat, terwijl 
het stadsbestuur gezien de vigerende politieke 
spanningen had besloten, ‘dat er op dien dag 
geene openbare Plechtigheden zouden plaats vin-
den’! Merkwaardigerwijs is er noch in de raads-
stukken, noch in de Leeuwarder Courant iets 
genoteerd over deze ‘subversieve’ actie, waar-
over de (Groninger) Ommelander Courant wist 
te melden: ‘zynde dit ook de eenigste plechtigheid 
geweest, dit dus den weldenkenden Friesen, dub-
bel aangenaam moet zyn.’
Dat Knock als organist goed stond aangeschre-
ven bewijzen uitspraken uit Groningen (1789), 
dat zijn ‘uitmuntende Gaven op het Orgel, in ons 
Gemenebest bekend genoeg zyn’, een jaar later 
in het bekende tijdschrift 'De Boekzaal': ‘den in 
dit vak [van organist] mede beroemde kenner, en 
tot eene ongemeene hoogte gevorderden liefheb-
ber en uitoeffenaar’, terwijl enkele jaren na zijn 
dood werd opgemerkt: ‘zijnde zeer beroemd 
geweest, wegens zijne grote bedrevenheid in de 
muzijk, en bijzonder al wat het orgelwerk betreft.’ 

Knock en Vogler
Het is de verdienste van Knock geweest, dat hij 
de bekende orgelvirtuoos Georg Joseph (Abt) 
Vogler in maart 1786 naar Leeuwarden (en aan-
sluitend ook naar Groningen) heeft gehaald voor 
het geven van twee concerten in de Jacobijner-
kerk. Op die manier maakte ‘de Friese orgelwe-
reld’ kennis met nieuwe ontwikkelingen elders 
in Europa. Voglers impressionistische klank-
schilderingen zouden in de volgende decennia 
ook bij Friese organisten weerklank vinden. Voor 
nadere bijzonderheden verwijs ik naar het artikel 
hierover in de Friese Orgelkrant 2011. De goede 
verstandhouding met Vogler blijkt ook uit de 
inscriptie door laatstgenoemde in het bewaard 
gebleven 'album amicorum' van Knock.

De ‘Dispositien’
Knock is vooral bekend geworden door de dis-
positieverzameling, die hij in 1788 publiceerde 
in navolging van en als aanvulling op de eerdere 
publicatie door de uit Leeuwarden afkomstige 
Goudse organist Joachim Hess (1774). Knocks 
‘Dispositien’ werd gedrukt en uitgegeven door 
Petrus Doekema in Groningen, bij wie in 1780 
ook zijn dissertatie was gedrukt. Met enkele an-
nonces in de Ommelander Courant (zoals on-
derstaande van 5 februari 1788) en in de Leeu-
warder Courant (van 13 februari 1788) werd het 
publiek daarvan op de hoogte gebracht: 

“NB. NB. By de Boekverkooper PETRUS DOE-
KEMA, in de oude Boteringe-Straat tegen over 
’t Stads-huis, is gedrukt en wordt heden uitge-
geven, en is meede alom te bekomen, DISPO-
SITIEN der merkwaardigste KERK-ORGELEN, 
welke in de Provincie Friesland, Groningen en 
Elders aangetroffen worden. Kunnende dit werk 
verstrekken tot een vervolg van ’t werk van 
den Heer HESS. Door NICOLAAS ARNOLDI 
KNOCK J.U.Dr. Grietman over Stellingwerf Oos-
teynde, Gecommitteerde Staat ten Landdage 
&c.&c. in Quarto á 16 stuiver (……).

Het is niet bekend in welke oplage het boekje 
verscheen en in hoeverre het snel en breed ver-
spreiding vond. Het kreeg positieve aandacht in 
de ‘landelijke pers’ en werd als een waardevolle 
aanvulling op ‘Hess’ beschouwd. Het boek van 
Knock liet zien hoeveel kerken in Friesland en 
Groningen een orgel bezaten, nagenoeg alle 
bespeeld door een schoolmeester-voorzanger, 

een door Knock (in navolging van Hess) aan-
bevolen combinatie, ook financieel. Bovendien, 
aldus een recensent, “Dan zouden veele Dorps-
Voorzangers geen gevaar loopen, om menigmaal, 
het zij uit onbedrevenheid, het zij uit schoolmees-
terlijke verwaandheid, den toon van het gezang 
zoo onmatig hoog te zetten, dat zij genoodzaakt 
zijn, zich paars en blaauw te schreeuwen, terwijl 
verre het grootste deel der vergadering [d.w.z. 
de kerkgangers] buiten staat is, om behoorelijk te 
kunnen medezingen.”
Knock noteerde op dezelfde wijze als Hess ge-
gevens van door hem als ‘Liefhebber’ en ‘dilet-
tant’ bespeelde en/of geëxamineerde orgels, 
alsmede informatie, welke hij verkreeg “deels 
uit gedrukte werken” [hij verwijst enkele malen 
naar ‘De Boekzaal’] en “deels door Briefwisse-
ling met uit- en inlandse Vrienden” [organisten]. 
Ook noteerde hij van twee orgels gegevens die 
hij kreeg van genoemde Abt Vogler. De dispo-
sitiecorrecties van enkele andere intrumenten 
kunnen eveneens van Vogler afkomstig zijn. Van 
het overgrote deel van de door Hess genoemde 
plaatsen in Friesland waar volgens hem een or-
gel aanwezig is, geeft Knock de dispositie. Een 
aantal door hem bezochte instrumenten noemt 
hij in zijn Dispositien bij name, zoals die in Hel-
lum, Siddeburen, Sneek (Martinikerk), Oosterlit-
tens, Amsterdam, Zweins e.a. Lyrisch was hij 
met name over het Wenthin-orgel in Zweins. Van 
een aantal andere instrumenten is een eigen be-
zoek niet uit de tekst op te maken, hoewel hij 
ze wel heeft bespeeld (voorbeelden: Martinikerk 
Groningen, Roden, Wassenaar, etc.). Een aan-
tal disposities in Noord-Nederland verkreeg hij 
mogelijk van (of door contacten via) J.H. Tam-
men, die hem ook kan hebben ingelicht over 
de beide orgels in Emden. De orgels ten oosten 
van Groningen (zoals Hellum en Siddeburen) 
kan hij hebben bespeeld onderweg naar een 
bezoek aan zijn oom Antonius Knock (predikant 
in Noordbroek). Zowel Lambertus van Dam als 
Albertus van Gruisen leverden hem vermoede-
lijk aanvullende gegevens, met name van op 
stapel staande werkzaamheden. Ook kende hij 
Rudolph Knol. Ondanks het grote aantal dispo-
sities dat Knock opneemt uit Friesland, is het 
geen “vollständiges Inventar der Provinz im Jahre 
1788”; zo ontbreken bijvoorbeeld de disposities 
van de orgels in de rooms-katholieke staties in 
de Friese hoofdstad en Workum en van de or-
gels in Franeker. Niettemin is het de verdienste 
van Knock, dat hij - in aansluiting op de al door 
Hess genoemde instrumenten - met name het 
omvangrijke Friese orgelbezit qua disposities 
voor het eerst duidelijk op de orgelkaart heeft 
gezet en een gezicht heeft gegeven. Knock ver-
meldt de gegevens van in totaal 65 orgels.

Knock als kenner en keurder van Friese orgels
Ook als orgeldeskundige was Knock ‘liefheb-
ber’. Zijn orgelbouwkundige kennis heeft hij 
misschien deels te danken aan Tammen en 
verder zelf ontwikkeld. Over welke boeken hij 
op dat terrein beschikte is, afgezien van ‘Hess’, 
onbekend. Zijn niet nader omschreven ‘musi-
caale werken’ (waaronder wellicht ook blad-
muziek) werden geërfd door zijn twee kinderen 

Titelblad van Knocks "Dispositien". 
Foto: Victor Timmer
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en zijn sindsdien spoorloos. In 1793 meldde hij 
dat hij zeker 16 orgels heeft geëxamineerd. Dit 
hoeft niet per se zijn gebeurd in verband met 
een ingebruikneming, maar kan ook louter zijn 
gebeurd uit interesse en ter kennisvermeerde-
ring. Hoe een keuring door hem werd verricht 
is onbekend. Zijn houding tegenover Lamber-
tus van Dam was overigens wat tweeslachtig, 
want - hoewel hij zich in 1793 zich ‘altoos’ een 
vriend van Van Dam noemde - had hij toch ook 
kritiek: “(…) daar ik 2 orgels in vrieslandt van hem 
(so hij seit van hem gemaakt) heb goedgekeurd; 
maar hoe is het gegaan; de Heer Feddema; van 
Harlingen; de Heer Tammen; van Groningen en 
ik; hebben; twee, drie maal, moeten komen; om 
die Orgels te examineeren. Ja zelfs is het orgel 
te Oldeboorn ingewijd sonder dat de Trompet of 
Dulciaan er in was; Dus syn die Orgelen (door 
ons goedgekeurd) nu wel in goede staat; maar 
tog met onze adsistentie want gedurig was het; 
die pijp moet nog iest hoger die iets lager - Daar 
bij als van Dam een orgel aan neemt in 2 jaar te 
leveren; so mag men wel tevreden sijn; als het in 4 
jaar geheel is afgedaan. (…) Daar en boven weet 
van Dam wel; hoedat wy (namelyk; de Heer Tam-
men; Feddema; en ik) het orgel in Grote kerk te 
Sneek hebben bevonden, als mede waar om hij te 

Oosterend is afgekeurd; om daar het Orgel niet te 
maken (ik mag mij hier over niet meer uit laten.).” 
Onderstaand een kort overzicht van zijn rol, 
voorzover bekend, als examinator in Friesland. 
Van de keuringsrapporten in Oldeboorn en Bur-
gum bleven elders in het land bij toeval afschrif-
ten bewaard, reden om ze hier af te drukken.

Sneek
Knock was in augustus 1780 aanwezig bij de 
eerste keuring van werkzaamheden door L. van 
Dam aan het Schnitgerorgel, samen met Fed-
dema en J.H. Tammen. Bij de eindkeuring wordt 
hij niet genoemd, mogelijk had hij de eerste keer 
Tammen vergezeld en was hij niet officieel ad-
viseur.

Oosterend 
Uit correspondentie van Knock uit 1793 blijkt 
dat als gevolg van de slechte ervaringen welke 
men in 1780 had met Van Dam in Sneek, deze 
daardoor de opdracht voor werkzaamheden in 
Oosterend misliep.

Oldeboorn 
Niet alleen bleef van de ingebruikneming in 1779 
van dit Van Damorgel het programma bewaard, 
ook een afschrift van het oorspronkelijke keu-
ringsrapport. Het werd zoals er onder staat ver-
meld: “gecopieerd door mij L. G. Weezel organist 
enz te Wassenaar den 1 october 1792.” Daar ver-
kreeg Lambertus van Dam de opdracht tot de 
uitbreiding van het aanwezige Hinszorgel met 
een rugwerk. Vermoedelijk had hij dit rapport en 
dat van zijn orgel in Burgum meegenomen als 
referentiemateriaal, waarbij organist Weezel de 
kans kreeg het te dupliceren. De inhoud van het 
rapport was aldus:
Nicolaas Arnoldi Knock J:U Stud te Groningen 
en Jan Feddema Organist en Stads Schrijf en 
rekenmeester te Harlingen: door den Wel Edelen 
Gestrengen Heere Augustinus Lyklama á Nyeholt, 
Grietman over Utingeradeeletc etc en opperkerk-
voogd van Oldeboorn, verzocht tot het examinee-
ren van het nieuwe Orgel in de Kerk te Oldeboorn, 
gemakt door Lambartus van Dam, Mr. Orgelmaker 
te Leeuwarden --- verklaaren het gemelde Orgel, 
op den 26ʿ Juny 1779, met veel naauwkeurigheid 
te hebben onderzocht, en zonder hoofdgebreken 
bevonden. Verders voldoende aan het gemaakte 
Bestek.

Titelblad van Knocks "Dispositien". 
Foto: Victor Timmer

Weshalven wij dit Orgel verkiezen voor goed en 
teffens roemen als een konststuk dat tot ere van 
dezelver maaker verstrekt.

 In Kennisse onze handen,
 Actum 7 July 1779
 (get) J Feddema.
 N. Arnoldi Knock J.U.Stud.
 
Sneek, Doopsgezinde kerk 
Hier keurde hij in 1786 samen met Martinikerk-
organist G. Muizelaar het nieuwe orgel van Al-
bertus van Gruisen. Nadere bijzonderheden 
ontbreken.

Bergum (Burgum) 
Dat Knock dit Van Damorgel in 1788 heeft ge-
keurd, is bekend uit het verslag in 'De Boekzaal'. 
Van het keuringsrapport bleef een afschrift d.d. 
1 oktober 1792 bewaard (zie ‘Oldeboorn’). Het 
luidt aldus: Ondergesch:N. Arnoldi Knock Ge-
committeerde Staat ten Landsdage van Vriesland, 
en H.B. Idzerda Organist van Grouw; van weegen 
den Hoog Edelen Gestrengen Heer Hobbe Baard 
van Sminia, Grietman, over Tietjerksteradeel Ge-
committeerde Staat ten Landsdage etc. etc. en 
Jetze van Sminia Secretaris van derzelfden deele 
etc. verzocht zijnde tot het examineeren van het 
nieuw gemaakte Orgel te bergum; vervaardigd 
door den kunstrijken Orgelmaker Lambertus van 
Dam, woonachtig te Leeuwarden. 
Verklaaren bij dezen: na dat wij met alle, naauw-
keurigheid dit examen gedaan hebben, volstrekt 
geene, hoegenaamde gebreeken bevonden, en-
dus voldoende aan het daar voor af gemaakte Be-
stek. Weshalven wij niet kunnen afzijn, dit open blijk 
van onze goedkeuringe, zo over de vraaie schik-
king eghale intonatie, zuivere tempeering en nette 
bewerking aan den kundigen vervaardiger van het 
werk af te geeven.

In kennisse onze handen.
 Bergum den
 24 october
 1788  
 N. Arnoldi Knock
 H.B. Idzerda

Wiewerd 
Het nieuwe orgel van Rudolph Knol werd in 1788 
gekeurd. Knock deed dit samen met organist G. 
[=S?] de Vries, ‘voornaam organist en Klokkenist 
te Leeuwarden.’ Van Knock werd gezegd: ‘zowel 
kundig in de behandeling als beproeving van Mu-
sikaale Instrumenten.’

Heerenveen, Schoterlandse kerk 
Dit orgel van Albertus van Gruisen werd in 1790 
gekeurd door Sybe de Vries (Leeuwarden) en 
Gosling Jans (Dokkum) ’ten overstaan van Ni-
colaas Arnoldi Knock’, welke volgens 'De Boek-
zaal' betuigde, ‘dat, niettegenstaande zyn Hoog 
Ed. reeds veele Orgels had onderzogt, echter 
hy nog geen had bevonden, ’t welke zo ter eere 
strekt van deszelfs Maker, te meer daar die nog 
vervaardigt had verscheydene dingen tot deszelfs 
versiering en meerdere volmaking, waartoe hy vol-
gens ’t gemaakt bestek niet eens verpligt was.’ Dit 
in later tijd enkele malen gewijzigde instrument 
staat, na een ‘tussenstop’ van 1972-2003 in As-
sen, sinds 2011 in een rooms-katholieke kerk in 
het Spaanse Madrid!

Epiloog
Knock heeft betrekkelijk kort geleefd in een in 
veel opzichten snel veranderende tijd. Dankzij 
de ‘Dispositien’ reikt zijn betekenis echter tot 
in onze tijd en mede daardoor neemt hij een 
eervolle plaats in de rij van personen in die een 
beeld hebben willen geven van de rijke Friese or-
gelcultuur. Een rij die begon bij Joachim Hess en 
loopt tot en met Jan Jongepier. Voor wie van de 
lezers het boekje van Knock of een heruitgave 
ervan nog nooit heeft gezien of geraadpleegd: 
het is tegenwoordig volop (tweedehands) ver-
krijgbaar via internet.
      
   Victor Timmer

Bronnen:
N.A.Knock, Dispositien der merkwaardigste Kerkorgelen, 
Groningen 1788.
Victor Timmer, Rond Abt Vogler en zijn orgeloncerten in 
Leeuwarden’, Friese Orgelkrant 2011, 18-19.
Victor Timmer, ‘Nicolaas Arnoldi Knock, ‘een dilettant van 
eerste klasse’, deel 1, Het Orgel, 108/ (2012), 4 - 15; idem 
deel 2, Het Orgel 108/5 (2012), 4 - 13.
Dr. A.H.Vlagsma (afschriften keuringsrapporten Oldeboorn 
en Burgum).
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Ontegenzeggelijk is de ene restauratie avon-
tuurlijker dan de andere. Tot de categorie ‘avon-
tuurlijk’ behoren de restauraties van het Hei-
neman-Knolorgel van Boazum en die van het 
Hillebrandorgel van Raerd.
Avontuurlijk ligt dicht bij raadselachtig. De ge-
schiedenis van de orgelbouw in Boazum is nog 

VERANDEREND FRIES ORGELLANDSCHAP
In het jaar dat verstreek tussen de verschijning van de orgelkrant van 2012 en 
die van 2013 werden negen Friese orgels gerestaureerd. Al die restauraties zijn 
belangrijk. Een orgel dat nog wel bestaat maar ‘der dagen zat’ is, verschaft alleen 
nog vreugde als men er naar kijkt; bij een muziekinstrument is het niet de bedoe-
ling dat het daarbij blijft. 

Detail van het Heineman-Knolorgel in Boazum. Foto: Johan Sjoukema, Leeuwarden

net zo raadselachtig als vóór de restauratie. 
Waarom koos men in 1783 voor de tamelijk on-
bekende Heineman? Waarom is hij ineens ver-
dwenen en maakt Knol zijn werk af? Elders in 
deze krant wordt beschreven wat de restauratie 
door Bakker & Timmenga behelsde. Hier zij al-
leen vastgesteld dat een orgel dat al tientallen 

jaren volstrekt niet meer inspireerde, nu schittert 
als een parel aan de Friese orgelkroon. Met de 
reconstructie van de Nasard en de (terts)Mix-
tuur op het rugwerk herkreeg het instrument 
zijn (laat)barokke glans. Unieke elementen op 
het hoofdwerk zijn de Basson 16 vt en het flui-
tenpaar Roerfluit 8 vt en Gemshoorn 4 vt, dat 
zo anders klinkt dan we in de Friese traditie ge-
wend zijn.

[Boazum - restaurateur: Orgelmakerij Bakker & 
Timmenga; adviseur: Theo Jellema]

Net zo avontuurlijk als de werkzaamheden in 
Boazum zijn die in Raerd geweest. Wie het or-
gel kent van vóór de restauratie wordt allereerst 
getroffen door de ‘nieuwe’ kleuren: de witte kas 
(een terugkeer naar een situatie die vermoedelijk 
in 1871 is ontstaan en de blauwe draperieschil-
dering daarboven). Het resultaat van de wijzigin-
gen die Van Dam aanbracht aan het Hillebrand-
orgel van 1816 is uitgangspunt geweest voor de 
werkzaamheden aan het muziekinstrument zelf. 
Dat hield in dat slechts een in 1919 aangebracht 
rugwerk-tongwerk moest wijken voor een kopie 
(naar Marrum) van de Hillebranddulciaan die 
daar oorspronkelijk stond. De technische on-
betrouwbaarheid van het werk dat Hillebrand 
afleverde in alle plaatsen waar hij werkte, wordt 
regelmatig benadrukt. In Raerd is te horen hoe 
mooi zijn werk kan klinken!

[Raerd - restaurateur: Orgelmakerij Reil; advi-
seur: Stef Tuinstra]

Met restauraties van de orgels in Kimswerd en 
Húns wordt het Hardorfferfgoed weer wat zicht-

baarder en hoorbaarder in onze provincie. Dat is 
terecht, want Hardorff is hier een aantal decen-
nia lang zeer aanwezig geweest en hij slaagde 
erin een serieuze concurrent van de Van Dams 
te zijn.
Het orgel dat hij in 1858 voor Kimswerd maakte, 
is een imponerend instrument. Zeer origineel is 
de aanwezigheid van in nissen geplaatste beel-
den tussen de onder- en de bovenvelden. Luxu-
eus is de dispositie met op het hoofdwerk naast 
de Bourdon 16 vt een Prestant 16 vt discant en 
naast de Prestant 8 vt en Holpijp 8 vt een Baar-
pijp 8 vt; bovendien disponeerde Hardorff op het 
bovenwerk twee tongwerken, een rijkdom die 
men verder alleen op sommige stadsorgels aan-
treft. Die twee tongwerken werden in 1912 door 
de Adema’s vervangen door twee strijkers, die 
later weer verdwenen om plaats te maken voor 
registers van neobarokke snit (Eppinga, 1964).
De dispositieverzameling van Broekhuyzen 
(1850-1862) informeert ons over de namen van 
de twee tongwerken: ze heetten Voxhuma en 
Harmonica. Daarmee weten we nog niet hoe 
die precies gemaakt waren. Na zorgvuldig on-
derzoek en ampele overwegingen is besloten 
dat de twee tongwerkplaatsen zullen worden in-
gevuld met een opslaande Dulciaan 8 vt en een 
doorslaande Vox humana 8 vt.

[Kimswerd - restaurateur: Orgelmakerij Bakker & 
Timmenga met medewerking van Mense Ruiter 
orgelmakers voor de restauratie van diverse on-
derdelen; adviseur: Theo Jellema]

Het orgel van Húns, in 1875 gemaakt voor Li-
ons en in 1961 in Húns geplaatst, is met zijn 
acht registers op één manuaal en aangehangen 
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pedaal, een klein instrument. In 1875 bezat het 
zelfs nóg een register minder; het nu aanwezige 
tongwerk werd in 1883 door Bakker & Timmen-
ga toegevoegd.
Het instrument werd nooit gewijzigd en de res-
tauratie beperkt zich dus tot technisch herstel. 
De windvoorziening was tot op heden dezelfde 
als in 1875: een door menskracht bediende 
pompboom. Deze situatie wordt na de restau-
ratie gecontinueerd.

[Húns - restaurateur: Orgelmakerij Bakker & 
Timmenga; adviseur: Theo Jellema]

Drie Van Damorgels ondergingen noodzakelijke 
restauraties: één tweeklaviersorgel en twee één-
klaviersorgels.

Het Hardorfforgel (1875) in de protestantse Nicolaas-
kerk (of Dorpskerk) te Húns (Huins). Situatie vóor de 
restauratie van 2012-2013. 
Foto: Bakker & Timmenga, Leeuwarden

Het Van Damorgel (1880) in de Protestantse Kerk te 
Ouwsterhaule. Situatie vóor de restauratie van 2012. 
Foto: Johan Sjoukema, Leeuwarden

De twee kleine orgels zijn de instrumenten van 
Ouwsterhaule (1880) en Makkum doopsgezinde 
kerk (1890). We hebben hier te maken met ver-
wante instrumenten, beide met een fronttype 
met slechts twee torens, kleine zijvelden en een 
groot middenveld, dat Van Dam voor het eerst 
toepaste in 1856 in Oudwoude. Het aantal pij-
pen in de velden kon Van Dam naar believen 
variëren. In Ouwsterhaule hebben de zijvelden 
elk 6 en heeft het middenveld 15 pijpen, in Mak-
kum zijn deze aantallen resp. 5 en 13. Waar het 
orgel van Ouwsterhaule F als grootste frontpijp 
heeft en Makkum E en het Makkumer front 
een onderbouw heeft die in Ouwsterhaule ont-
breekt, wordt in Ouwsterhaule de horizontale 
component in de vormgeving meer benadrukt, 
in Makkum de verticale. Het aantal registers is in 
Ouwsterhaule 7½, in Makkum 8½. Beide orgels 
ondergingen in de loop van de tijd maar heel 
weinig wijzigingen.
Een groter Van Damorgel, maar net als de beide 
zojuist genoemde een instrument van de derde 
generatie, het orgel van Hilaard (1875), kwam 
niet geheel ongeschonden de tijd door. Bij werk-
zaamheden door Eppinga in 1973 werd een Vi-
olon 8 vt discant (hoofdwerk) geofferd voor een 
11/3-voetsregister dat niets met het Van Dam-
klankbeeld te maken had. Bij de door gebruiks-
slijtage en verwarmingsschade noodzakelijk ge-
worden restauratie kon gelukkig de 11/3 vt weer 
worden vervangen door een historische Violon 
uit voorraad van de restaurateur. Daarmee is het 
kleurenpalet van dit orgel weer gaaf en getuigt 
het weer van de klankidealen van Van Dam in de 
tweede helft van de 19e eeuw. 
In droevig contrast met dit restauratienieuws 
staat de verdwijning uit onze provincie van het 
Van Damorgel (1869) dat stond in de hervormde 
kerk van Jirnsum. In de kerk werden al sinds jaar 
en dag geen diensten meer gehouden. Het orgel 
is verkocht aan een kerk in Zoeterwoude.

Ouwsterhaule - restaurateur: Mense Ruiter or-
gelmakers; adviseur: Theo Jellema. 
Makkum - restaurateur: Orgelmakerij Bakker & 
Timmenga; adviseur: Theo Jellema. 
Hilaard - restaurateur: Orgelmakerij Bakker & 
Timmenga; adviseur: Theo Jellema]

Het jongste orgel dat in het afgelopen jaar ge-
restaureerd werd, is het Reilorgel uit 1959 dat 
gebouwd werd voor de gereformeerde Kruis-
kerk in Heerenveen. Het instrument vertegen-
woordigt overtuigend de orgelbouwidealen van 
de neobarok, al werden er uit financiële overwe-
gingen ook een paar registers van Rohlfing, af-
komstig uit het vorige orgel van de Kruiskerk (uit 
1922), in overgenomen. De 23 stemmen werden 
verdeeld over hoofdwerk, rugwerk en een in 
zelfstandige kassen ondergebracht pedaal. Als 
basisregister van het hoofdwerk koos men een 
Quintadeen 16 vt.
Afbraak van de Kruiskerk betekende het einde 
van het orgel op deze plaats. Besloten werd het 

orgel voor Heerenveen te behouden en het een 
tweede leven te gunnen in de nieuwe, Trinitas 
gedoopte kerk, die ontstond uit een zeer groot-
scheepse verbouwing van de Europalaankerk. 
In een tijd waarin het neobarokke orgeltype op 
(te) weinig sympathie mag rekenen, verdient 
deze keuze, waardoor het belangrijkste orgel 
dat door de stamvader van het huis Reil werd 
gemaakt bewaard bleef, alle lof!

[Heerenveen - restaurateur: Orgelmakerij Reil]

Begonnen we dit overzicht met een instrument, 
het orgel van Boazum, met een raadselachtige 
ontstaansgeschiedenis, eens te meer geldt dat 
voor het orgel van Boksum. Aart van Beek be-

Het Van Damorgel (1890) in de Doopsgezinde Kerk van Makkum. Situatie vóor de restauratie van 2012. 
Foto: Bakker & Timmenga, Leeuwarden

steedde aandacht aan het Boksumer orgel en 
de restauratie daarvan in de Friese Orgelkrant 
van 2012. Daar werd al duidelijk met hoeveel 
vraagtekens het instrument is omgeven. Duide-
lijk is dat het in eerste aanleg van Harmen Jans 
stamt (1675), maar alleen de hoofdwerkkas ge-
tuigt nog van zijn werk. Belangrijke wijzigingen 
kwamen tot stand in 1728, 1798 en 1918. De 
in begin 2013 voltooide restauratie is uitgevoerd 
met respect voor elementen uit alle bouwfases. 
In het klankspectrum van dit instrument vereni-
gen zich derhalve orgelklanken die bijna twee 
eeuwen omspannen.

[Boksum - restaurateur: Pels Orgelbouw; advi-
seur: Aart van Beek]
      
      

TJ
      
    

 

Landelijke inventarisatie 
historische Nederlandse 
huisorgels
In 1977 verscheen het boek “Het Neder-
landse huisorgel in de 17e en 18e eeuw” van 
de hand van Arend Jan Gierveld. Sinds het 
verschijnen van het boek hebben zich uiter-
aard veranderingen voorgedaan en de 19e 
eeuw wordt in het boek van Gierveld niet 
behandeld. Een inventarisatie van het hui-
dige bestand huisorgels is dus gewenst. 

Dat is de mening van Chris en Nellie 
Smeenk-Enserink uit Leiden. Zij hebben het 
initiatief genomen om te komen tot zo’n in-

ventarisatie. Zij vragen daarbij mensen die 
mee willen denken aan het opzetten daar-
van. Dat kunnen particulieren zijn maar ook 
(vertegenwoordigers van) organisaties en 
organisten-verenigingen etc. 

Wie belangstelling heeft kan zich melden bij 
Chris en Nellie Smeenk-Enserink via tel.nr. 
071-5175066. Hun e-mail adres is: smeenk.
enserink@casema.nl

Red.

James O’Donnell
Organist van de Westminster Abbey in Londen

Voor een exclusief concert
in Nederland!

Dinsdag 6 augustus 2013
20.00 uur - Martinikerk Bolsward
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Vervolgens worden twee zeer goed bewaard 
gebleven orgels van Frieslands top-orgelbou-
wer L. van Dam & Zonen bezocht: Witmarsum 
en Achlum. Het betreft twee in zeer goede con-
ditie verkerende karakteristieke Van Damorgels.
De excursie wordt afgesloten in Kimswerd, waar 
de waarschijnlijk oudste - en volgens sommigen 
ook de mooiste - kerk (uit ongeveer 1050) van 
Fryslân staat met een zeer recent gerestaureerd 
royaal uitgevoerd orgel van een andere gere-
nommeerde Friese orgelbouwer W. Hardorff. 
Alle orgels op deze excursiedag zijn gebouwd 
kort na 1850 en het eind van de 19e eeuw en 
geven een goed overzicht van de bloeiperiode 
van de Friese orgelbouw.
 
Gereformeerde Kerk en orgel in Lollum 
Het eerste gereformeerde kerkgebouw in Lol-
lum dateert uit 1890. Na 1900 is het grootste 
deel van het dorp gereformeerd geworden en 
was er behoefte aan een groter gebouw om de 
bevolking onderdak te bieden. Dat is het huidige 
kerkgebouw van architect Nauta uit Leeuwar-
den geworden. Het heeft een monumentale al-
lure. Op 26 oktober 1915 werd de eerste steen 
gelegd van deze klassieke gereformeerde kerk. 
Een vertrouwd beeld met de preekstoel in een 
nis en daarboven het kerkorgel. De naastgele-
gen pastorie is uit 1898.

Najaarsexcursie Organum Frisicum
Op zaterdag 28 september vindt de najaarsexcursie van Organum Frisicum plaats langs vier dorpen in het uitgestrekte 
weidegebied van het westen van Fryslân. De start is in Lollum waar de (voormalige) Gereformeerde Kerk wordt bezocht. 
Hier bevindt zich een orgel van de orgelbouwer P.J. Adema (1828-1919). In 1855 begonnen de rooms-katholieke gebroeders 
Adema een orgelmakerij in Leeuwarden. Vanaf 1868 had deze orgelmakerij een vestiging in Leeuwarden en in Amsterdam. 
Na een faillissement in 1877 maakten beide vestigingen als afzonderlijke ondernemingen een doorstart. Petrus Josephus 
(Piet) Adema gaf leiding aan de Amsterdamse onderneming. Deze Amsterdamse orgelmakerij heeft het orgel van de Gere-
formeerde Kerk te Lollum vervaardigd. In Fryslân staan ook orgels van deze orgelbouwer in Workum, Harlingen en Franeker. 
Deze werden eerder al eens tijdens een excursie bezocht. 

De Gereformeerde Kerk van Lollum die dateert van 
1915 en ontworpen is door de Friese architect Ane 
Nauta (1882 - 1946). 
Foto: Johan Sjoukema, Leeuwarden.

Het Adema-orgel uit 1888
De firma Adema splitste zich in 1877 na een 
faillissement in twee afzonderlijke ondernemin-
gen, één in Leeuwarden en één in Amsterdam. 
De Amsterdamse fa. P.J. Adema - die ook het 
beroemde monumentale orgel in de Mozes en 
Aäronkerk bouwde - leverde in Lollum in 1890 
het huidige orgel. Dit instrument werd in 1916 
ook meegenomen naar het nieuwe huidige 
kerkgebouw en door de laatste generatie Van 
Dam (N.V. Orgelfabriek Piet van Dam) over-
geplaatst. In 1888 heeft het instrument in Am-
sterdam als interim-orgel gediend in de Sint-
Willibrordus(kerk) buiten de Veste. Het front is 
nog zeer klassiek; rechtstreeks afgeleid van Van 
Dam. Het Van Damorgel in Dongjum (1848) als-
mede het Van Damorgel in het Noord-Hollandse 
Grootebroek (1850) kan hier als voorbeeld heb-
ben gediend, vijftig jaar eerder gebouwd! Maar 
er zijn meer Van Damvoorbeelden uit die tijd die 
sterke gelijkenis tonen met dit front in Lollum. 
Voor Petrus Josephus (P.J.) Adema is dit het af-
scheid van het klassiek georiënteerde front. Hij 
zou zich voortaan toeleggen op de neogotiek.

Het orgel van Lollum is niet meer helemaal ori-
gineel. De Octaaf en de Quint bevatten pijp-
werk van latere datum. Zonder verder de dis-
positie aan te tasten is in 1941 een Trompet 
toegevoegd door P. van Dam, waarschijnlijk 
om meer draagkracht voor de veel groter ge-
worden gemeente te verkrijgen. Fontein & Gaal 
hebben twintig jaar later, in 1961, verzuimd het 
naamplaatje van de Trompet te wijzigen toen 
ze dit register vervingen door een Mixtuur. Het 
naamplaatje geeft nog steeds 'Trompet' aan. 
Misschien hebben Kaat & Tijhuis dit daarom 
met de restauratie in 1979 “uit eerbied voor de 
geschiedenis” onveranderd gelaten. We heb-
ben hier te maken met een mooi historisch orgel 
van P.J. Adema in klassieke stijl. Tijdens eerdere 
excursies bezochten we de orgels in de rooms-
katholieke kerken van Harlingen en Workum die 
romantisch van opzet zijn en waarvan de kassen 
in neogotiek zijn uitgevoerd. De dispositie van 
het orgel in Lollum treft u aan op bladzijde 198 
van ‘Vijf eeuwen Friese orgelbouw’, geschreven 
door Jan Jongepier en op bladzijde 93 van ‘Het 
historische orgel in Nederland’, deel 1886-1894.

Kerk en orgel te Witmarsum
De monumentale Koepelkerk, op een terp mid-
den in het dorp, is beeldbepalend voor Witmar-
sum. Dit dorp is alom bekend als de plaats waar 
pastoor Menno Simons in 1536 afstand nam 
van de leer van de Rooms-Katholieke Kerk. Hij 
werd de voorman van de doopsgezinden, een 
geloofsgemeenschap die wereldwijd navolging 
vond. Buiten het dorp staat aan It Fliet een mo-
nument van Menno Simons. 

Het Adema-orgel, gebouwd in 1888, dat zich sinds 
1916 in de Gereformeerde Kerk van Lollum bevindt. 
Foto: Johan Sjoukema, Leeuwarden.

Het Menno-Simonsmonument nabij Witmarsum 
Foto: Johan Sjoukema, Leeuwarden.

Het geslacht van Aylva ( 1416-1788) heeft een 
belangrijk stempel gedrukt op de geschiede-
nis van deze kerk. Van de adelijke familie van 
Aylva liggen verscheidene grafzerken in de kerk. 
Tjaerd van Aylva gaf in 1633 opdracht tot de 
bouw van de huidige kerk ter vervanging van 
een 13e-eeuwse voorganger. Het meubilair da-
teert hoofdzakelijk uit 1683, zoals dertien vrou-
wenbanken en een overhuifde herenbank. In 
de dakruiter hangen twee klokken uit 1433 en 
1656. Het fraaie doopvont is gemaakt door Jan 
Murk de Vries in 1966.

Het Van Damorgel uit 1855
De derde generatie Van Dam, onder leiding van 
Lambertus II, heeft de meeste fronttypes ontwik-
keld; éénentwintig in totaal. Een mogelijke oor-
zaak hiervan is dat de hoogste productie werd 
gehaald in de achtenvijftig jaar tijd van de vier 
generaties Van Dam. In totaal werden gemid-
deld drie orgels per jaar geleverd wat de totale 
productie op ruim 150 orgels bracht. De vier ge-
neraties bouwden samen ongeveer 250 orgels. 
Het andere Van Damorgel, dat we tijdens onze 
najaarsexcursie bezoeken, staat in Achlum. Het 
is slechts een jaar eerder opgeleverd maar totaal 
anders van ontwerp. Het fronttype van Witmar-
sum is voor het eerst te zien in Huizum (1849); 
dit fronttype werd steeds verder ontwikkeld. Het 
front van Witmarsum is een afgeleide van het or-
gel in Grou (1852). Het galante front in Witmar-
sum heeft in de tussenvelden schuin aflopende 
lijsten naar de midden- en zijtorens, in Grou zijn 
deze nog recht. Het orgel van Witmarsum werd 
in 1855 opgeleverd door Lambertus (II) van Dam 
& Zonen. Zoals gebruikelijk werd het meubel-
werk en het maken van de beelden en ornamen-
ten uitbesteed aan anderen. Bekend is dat de 
beelden van Witmarsum gemaakt zijn door een 
Antwerpse beeldenfabriek. Van links naar rechts 
ziet u de beelden van de Godsvrucht (een vrouw 
met een toorts), de Waarheid (met een spiegel, 
een boek en een zegepalm) en de Godsdienst 
(met een boek en een olijftak). Dit orgel heeft een 
“grote” dispositie, ondanks een stemmenaantal 
van slechts 19. Het hoofdwerk heeft maar liefst 
twee 16-voetsregisters, een Prestant en een 
Basson. De tongwerken Basson en Dulciaan 
zijn doorslaand, voor die tijd begon dit al gebrui-
kelijk te worden. Het instrument is op 25 novem-
ber 1855 in gebruik genomen en bespeeld door 
de organist R.R. Elgersma Frank. 

Dit Van Damorgel is gelukkig zeer gaaf bewaard 
gebleven. In 1940 is een herstel door de fa. 
Spanjaard uitgevoerd en in 1964 een restauratie 
door Bakker & Timmenga uit Leeuwarden. De 
dispositie staat vermeld in “Vijf eeuwen Friese 
orgelbouw” van Jan Jongepier (bladzijde 214) 
en op bladzijde 265 van “Het historische orgel in 
Nederland”, deel 1850-1858.

’s Middags naar Achlum en Kimswerd
Na de lunch wordt de excursie om 14.00 uur 
vervolgd en wordt een bezoek gebracht aan 

Het orgel van L. van Dam & Zonen (1855) in de Koe-
pelkerk te Witmarsum. 
Foto: Johan Sjoukema, Leeuwarden.

Achlum en Kimswerd, twee dorpen dichtbij Har-
lingen met beide ongeveer 600 inwoners. Ande-
re overeenkomsten zijn onder andere dat beide 
dorpen zogenaamde “terpdorpen” zijn, hetgeen 
in Achlum het duidelijkst te zien is omdat een 
deel van de terp is afgegraven. Dat laatste is 
heel goed te zien aan de zuidkant van het dorp 
(waar de kerk staat) als men vanuit die richting 
het dorp nadert.

Ook zijn beide dorpen “beschermd dorps-
gezicht” en hebben ze geen winkels (meer), 
maar wel een school en wel een kerk (de Ge-
reformeerde Kerk van Achlum is al geruime tijd 
gesloten en Kimswerd heeft nooit een gerefor-
meerde kerk gehad).
Achlum was in 2011 “wereldnieuws “ toen daar 
de “Conventie van Achlum“ werd georgani-
seerd. Bill Clinton, oud-president van de Ver-
enigde Staten, hield een toespraak in de stro-
mende regen op het weiland voor de kerk. Het 
midden van het dorp is schilderachtig met kleine 
huisjes gelegen aan een vaart.
Kimswerd is vooral bekend vanwege Grutte 
Pier, een Friese vrijheidsstrijder die er niet voor 
terugdeinsde een ieder die de Friese taal niet 
machtig was met zijn enorme zwaard te doden. 
Zijn standbeeld - symbool voor het vrijheidsge-
voel en de onverzettelijkheid van de Friezen - 
staat voor de Laurentiuskerk van Kimswerd, het 
dorp waar Pier woonde. Midden door het dorp 
loopt de Harlinger Vaart, bekend van de Elfste-
denroute. In Kimswerd moest soms een fors 
stuk “gekluund“ worden.

Kerk en orgel van Achlum
De Sint-Gertrudiskerk van Achlum staat op een 
hoge terprest. De kerk dateert uit het begin van 
de 12e eeuw. Duidelijk zijn de sporen van ro-
maanse bogen en dichtgezette vensters nog te 
zien aan de noordzijde van de kerk, waar ook de 
ingang is. Ook aan deze zijde is een onthoofd 
reliëf van roze Bremer zandsteen uit de 14e 
eeuw te zien. De toren is uit de 15e eeuw en de 
houten bekroning met het spitsje is uit 1789.
De kerk heeft een gave protestantse inrichting 
met vroeg 17e-eeuws meubilair: de vrouwen-
banken rechts aan de zuidzijde, links de man-
nenbanken, de preekstoel aan de zuidkant, het 
doophek rond de preekstoel, de herenbanken 
ertegenover en een open koor (er zijn ook ker-
ken met een afgesloten of half afgesloten koor, 
zoals we in Kimswerd zullen zien). Soms werd 

De Gertrudiskerk (tweede helft 11e eeuw) in Achlum. 
Foto: Johan Sjoukema, Leeuwarden.

De Koepelkerk (1663) te Witmarsum. 
Foto: Johan Sjoukema, Leeuwarden.
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Vraag vrijblijvend inlichtingen

KERKORGELS
• nieuwbouw
• restauratie
• onderhoud
• stemmen

Vreeweg 49
8071 SJ
Tel. 0341 25 24 84
www.hendriksen-reitsma.nl

Orgel Herv. Kerk s'-Gravenzande. Bakker & 
Timmenga 1899, Restauratie Hendriksen & 
Reitsma 1970 Renovatie 2008.

het koor als consistorie gebruikt en in een enkel 
geval zelfs afgebroken toen het voor de protes-
tantse eredienst geen echte functie meer had.

Het orgel van L. van Dam & Zonen (1854) in de Ger-
trudiskerk van Achlum. Foto: Johan Sjoukema, Leeu-
warden.

Boven de ingang van de kerkzaal bevindt zich 
het orgel, gebouwd door de fa. L. van Dam & Zo-
nen uit Leeuwarden. Er zijn veertien velden met 
pijpen zichtbaar, elk met 3, 5, 6, 7 of 9 pijpen. 
De middentoren is in twee pijpvelden verdeeld 
en aan beide kanten van dit middengedeelte 
staan drie pijpvelden boven elkaar. Daarnaast 
weer twee velden boven elkaar aan beide kan-
ten en geheel links en rechts de grootste pijpen 
in halfronde torens. Bijzonder is dat sinds de 
bouw van dit orgel in 1854 er niets wezenlijks 
aan het instrument veranderd is. De laatste res-
tauratie vond plaats door de Gebr. Vermeulen in 
1974. Nog dit jaar onderging het orgel een grote 
onderhoudsbeurt, uitgevoerd door de firma  
Bakker & Timmenga te Leeuwarden. 
Er zijn twee manualen en beide bezitten één 
tongwerk: het Hoofdwerk (9 stemmen) een ge-
deelde Trompet 8 vt en het Bovenwerk (7 stem-
men) een doorslaande Dulciaan 8 vt. Verder 
bezit het instrument de gebruikelijke koppels en 
een tremulant op het Bovenwerk. Voor de dis-
positie verwijzen we naar bladzijde 176 in het 
boek “Vijf eeuwen Friese Orgelbouw“ van Jan 
Jongepier of naar bladzijde 190 van “Het histori-
sche orgel in Nederland“, deel 1850-1858.

Orgelbouwer Willem Hardorff
Alvorens we overgaan naar een beschrijving van 
de kerk en het orgel van Kimswerd eerst iets 
over Willem Hardorff die ondermeer het orgel 
van Kimswerd bouwde.
Is Van Dam de bekendste orgelbouwer in Fries-
land (en ver daarbuiten) in de 19de eeuw, het 
was niet het enige bedrijf dat orgels bouwde in 
een eeuw waarin zeer veel kerken een instru-
ment voor (in de eerste plaats) de begeleiding 
van de samenzang lieten bouwen. Eén van hen 
was de in 1815 geboren Willem Hardorff die op-
groeide in het Old Burger Weeshuis te Leeuwar-
den nadat zijn vader bij het schaatsen achter de 
Prinsentuin in de Friese hoofdstad verdronken 
was. Willem werd, net als zijn grootvader Mathijs 
Hansen Hardorff die bij Hinsz werkte, orgelbou-
wer van beroep. Van grootvader Mathijs Hansen 

zijn geen nieuwgebouwde orgels bekend; hij 
hield zich uitsluitend bezig met het onderhoud 
van orgels. Mathijs Hansen stierf reeds in 1802, 
zodat Willem hem nooit heeft gekend.
De jonge Willem Hardorff leerde het orgelbou-
wersvak bij de orgelmakers Van Dam. Hij was 
“intern“: volgens een volkstelling van 1840 
woonde hij in bij het gezin van de weduwe 
van Jacob van Dam. In 1844 sticht Willem zijn  
eigen bedrijf en neemt als compagnon T.J. van 
der Meer aan. Deze Van der Meer had nog bij 
orgelbouwer Van Gruisen gewerkt en werkte 
slechts enkele jaren bij Hardorff. Aangezien het 
bedrijf van Willem Hardorff vrij klein was (hij zou 
tegenwoordig misschien ZZP'er genoemd kun-
nen worden) en hij dus vaak alleen werkte, kon 
hij veel minder orgels bouwen dan de fa. L. van 
Dam & Zonen. Zijn activiteiten bleven voorna-
melijk beperkt tot de provincie Friesland.

Na eerst alleen orgels gestemd en onderhou-
den te hebben, kwamen in de jaren '50 en '60 
van de 19e eeuw ook nieuw gebouwde orgels 
tot stand. Kubaard, Kimswerd, Scharnegoutum, 
Deinum en Britsum - om zomaar enkele door 
Hardorff gebouwde orgels te noemen - kregen 
een nieuw instrument. De grootste orgels bouw-
de Hardorff met enkele medewerkers te Menal-
dum (1861) en Oosterend (1870). Eigenlijk is het 
best bijzonder dat Hardorff, die dus maar weinig 
medewerkers had, nog zoveel orgels bouwde. 
Hij moet een harde werker geweest zijn! Ande-
re orgels die Hardorff bouwde staan nu - zo’n 
150 jaar na de bouw - onder andere nog te 
IJsbrechtum, Oosterlittens, Winsum, Baaium, 
Wanswerd, Gaast, Gauw, Itens, Hantum, Brant-
gum, Huins, Elahuizen en Oudeschoot. Een te-
ken dat hij goed werk leverde!
Vanaf 1875 komt Johan Ferdinand Kruse bij 
Hardorff werken. Deze J.F. Kruse trouwde in 
1878 met de tweede dochter van Hardorff, 
Sophia Maria. Beide gezinnen woonden aan 
de Leeuwarder Nieuwestad (tegenwoordig de 
belangrijkste winkelstraat in het centrum van de 
Friese hoofdstad) waar ze ook hun werkplaats 
hadden. Vanaf 1880 heet de orgelmakerij ‘Har-
dorff & Kruse’, ook wel eens ‘Hardorff & Zoon’, 
maar vanaf 1885 zette J.F. Kruse het bedrijf de-
finitief onder eigen naam voort. Willem Hardorff 
overlijdt in 1899. Toen Kruse niet veel later in 
1907, op 59-jarige leeftijd, overleed betekende 
dat het einde van deze orgelmakerij.

Naamplaatje bij de claviatuur van het orgel in Kimswerd. Af te lezen valt dat Willem Hardorff in 1857-58 nog 
uitsluitend onder eigen naam opereerde. In 1885 geeft J.F. Kruse zijn naam aan orgelmakerij Hardorff. Foto: Ad 
Fahner, Leeuwarden.

Kerk en orgel van Kimswerd
De kerk van Kimswerd behoort tot de oudste 
kerken van Friesland, volgens sommigen is het 
zelfs de oudste. Als bouwtijd wordt de eerste 
helft van de 11e eeuw aangehouden. De toren is 
uit de 12e en het koor uit de 13e eeuw. Na een 
grote brand in 1515 werd de kerk herbouwd en 
werden schip en toren verhoogd. In de noord-
muur is de hele geschiedenis van het gebouw 
af te lezen. Het is dan ook zeer de moeite waard 
even rond de kerk te lopen. Dan kan meteen 
even het timpaan boven de noordingang wor-
den bekeken: een uniek stuk werk in rode Bre-
mer zandsteen uit de vroege middeleeuwen.
Het meubilair is zeldzaam origineel en compleet. 
Het dateert in z’n geheel uit 1695 en werd ge-
schonken door Ibella Ida van Tiara die met haar 
moeder en grootmoeder in een te openen graf-
kelder voor de preekstoel begraven ligt. Dit graf 
wordt al meer dan 300 jaar lang jaarlijks geïn-
specteerd. De preekstoel is zeer fraai voorzien 
van houtsnijwerk. Er worden vijf Bijbelse voor-
stellingen weergegeven. Het koor was lange tijd 
afgesloten van het schip, maar sinds de laatste 
restauratie van 2010 tot 2012 is het weer (half)
open. In 2012 werden prachtige nieuwe kleur-
rijke ramen aangebracht in twee vensters. Zo 
bevinden we ons hier in een kerk met een bui-
tengewoon origineel karakteristiek Fries kerkin-
terieur dat met bijzonder veel zorg is gerestau-
reerd.

Hardorfforgel
Het orgel van de Laurentiuskerk te Kimswerd 
werd in 1857/1858 gebouwd door Willem Har-
dorff. Het is waarschijnlijk het eerste orgel in 
deze kerk, daar in oude kerkboeken van voor 
1857 niets is aangetroffen betreffende een orgel 
of organist. Het front van het orgel te Kimswerd 
is vijfdelig en telt acht velden met pijpen. Het sluit 
nauw aan bij de fronten die Van Dam in dezelfde 
tijd bouwde. Bijzonder zijn de bazuinblazende 
engelen tussen de velden rechts en links van de 
middentoren. De beelden geloof, hoop en liefde 
sieren de orgelkas, waarbij in Kimswerd de liefde 
(en niet het geloof) in het midden staat.
Het orgel dat Hardorff voor Kimswerd maakte 
is nog geheel op traditionele wijze gebouwd, 
zeer degelijk en ambachtelijk. Het is royaal uit-
gevoerd met 19 sprekende stemmen; 11 op het 
Hoofdwerk en 8 op het Bovenwerk. Bijzonder is 
dat het Bovenwerk waarschijnlijk twee tongwer-

ken bezat, naast de Trompet op het Hoofdwerk. 
Het pedaal is aangehangen, zoals bij de meeste 
Friese dorpsorgels: de organist beheerste het 
pedaalspel toch niet voldoende.

In 1885 wordt het orgel hersteld door de fa. W. 
Hardorff & Zoon. Deze (schoon)zoon was J.F. 
Kruse die in dat jaar het bedrijf zou overnemen 
en zijn naam aan de orgelmakerij zou verlenen. 
Als Kruse in 1907 komt te overlijden wordt het 
orgel verder onderhouden door de fa. Adema 

te Leeuwarden. Adema restaureerde het orgel 
in 1912. Toen zijn waarschijnlijk de beide (?) 
tongwerken (de Vox Humana en de Harmonica) 
verdwenen en vervangen door een Gamba 8 
vt en een Voix Céleste, twee weke zachte re-
gisters, destijds zeer geliefd. Wim Eppinga uit 
Britswerd restaureerde het orgel op zijn manier 
in 1964. Hij verving de strijkers uit 1912 door de 
registers Terts 13/5 vt en Quint 11/3 vt, breidde het 
(aangehangen!) pedaal uit en liet het orgel “Prui-
sisch blauw” verven. Ook kwam er een nieuwe 
(?), veel te grote windmachine. Gelukkig werden 
er verder geen veranderingen aangebracht, zo-
dat het orgel nog bijna helemaal origineel bleef. 
Orgelmakerij Bakker & Timmenga voerde, in sa-
menwerking met de fa. Mense Ruiter, een grote 
restauratie uit in de jaren 2012-2013. De twee 
registers van Eppinga (die totaal niet aansloten 
bij het klankbeeld van de rest van het orgel) ver-
dwenen weer om plaats te maken voor een ori-
ginele Dulciaan van Willem Hardorff (herkomst 
onbekend) en een tweede tongwerk: een nieu-
we doorslaande Vox Humana, nieuw gemaakt 
naar voorbeeld van de Vox Humana in het orgel 
van Hilaard (Van Dam 1873). De dispositie van 
het orgel is te vinden in het bekende boek van 
Jan Jongepier, ‘Vijf eeuwen Friese orgelbouw’ 
op bladzijde 194, maar dan nog zonder de wijzi-
gingen op het Bovenwerk. De orgelkas werd bij 
deze (laatste) restauratie zwart geverfd. 
      
  Otto Roelofsen en Siebe Reiding

Het in 2012-2013 gerestaureerde Hardorfforgel uit 
1858 van de Laurentiuskerk te Kimswerd. Foto: Jo-
han Sjoukema, Leeuwarden.

Zomerserie 2013
Orgelconcerten op zaterdagavond

in de Martinikerk te Franeker                 
29 juni  Dirk Donker
27 juli             Peter van der Zwaag
17 augustus    Sietze de Vries
31 augustus    Jan van Beijeren 
  Bergen en Henegouwen

Aanvang: 20.00 uur - Entree  € 7,00
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De Stichting Âlde Fryske Tsjerken heeft hart voor 
de orgels in de monumentale Friese kerken. 
Waar mogelijk worden orgels gerestaureerd, 
zoals onlangs in Boksum. Met een speciaal 
‘orgelfonds’ wil de stichting stimuleren dat nóg 
meer orgels worden hersteld. De oprichting van 
dit orgelfonds werd mogelijk gemaakt door een 
schenking voor dit doel van € 50.000,-. De Stich-
ting wil met dit fonds haar Plaatselijke Commis-
sies ondersteunen die ‘hun’ orgel willen laten 
restaureren. 'De Stichting Âlde Fryske Tsjerken 
komt nog steeds middelen tekort om alle kerken 
goed in stand te kunnen houden', aldus voorzit-
ter Jan Kersbergen . 'Vandaar dat onze orgels 
alleen gerestaureerd worden als Plaatselijke 
Commissies in actie komen en als de orgels re-
gelmatig gebruikt worden'. In de 41 kerken van 
de Stichting Âlde Fryske Tsjerken staan nog ver-
schillende orgels die gerestaureerd zouden kun-
nen worden. ‘Het initiatief daartoe moet echt van 
de Plaatselijke Commissie komen, de vrijwilligers 

Âlde Fryske Tsjerken heeft hart voor orgels
die de kerk namens de Stichting in het dorp be-
heren’, aldus Gerhard Bakker, directeur van de 
stichting. ’Vanuit Leeuwarden ondersteunen we 
een Plaatselijke Commissie natuurlijk wel, maar 
het primaat ligt bij hen.’

Stimuleringsfonds
Plaatselijke Commissies die bezig zijn met fond-
senwerving voor de restauratie van ‘hun’ orgel, 
kunnen sinds dit voorjaar voor maximaal 10% 
een beroep doen op het nieuwe orgelfonds. ‘In 
feite kun je het zien als een stimuleringsfonds’, 
legt voorzitter Kersbergen uit. ‘De Stichting 
paste in het verleden de laatste 10% bij vanuit 
het eigen vermogen. Nu kunnen we deze bonus 
uit het orgelfonds beschikbaar stellen. Op deze 
manier kunnen we meer Commissies helpen.’
De Stichting is de anonieme schenker van het 
geldbedrag bijzonder dankbaar. ‘Het in stand 
houden van kerkgebouwen kost veel geld’, al-
dus Kersbergen. ‘Het Rijk stelt wel subsidies 
beschikbaar, maar dat moet altijd aangevuld 
worden met een eigen aandeel. We hebben de 
inkomsten uit schenkingen en legaten dan ook 
hard nodig. We ervaren het daarbij als heel bij-
zonder dat iemand ons speciaal geld wil geven 
voor onze orgels.’ De Plaatselijke Commissie 
van Boksum was de laatste die actie voerde 

voor restauratie. De werkzaamheden werden in 
januari van dit jaar afgerond door orgelbouwer 
Pels & Van Leeuwen uit Den Bosch. Orgelad-
viseur Aart van Beek uit Balkbrug hield hierbij 
toezicht. Het orgel werd op vrijdag 8 februari 
tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Sint-
Margrietkerk opnieuw in gebruik genomen. De 
restauratie kostte twee ton. De Stichting Orga-
num Frisicum stelde een subsidie beschikbaar 
voor het herstel van enkele registerknoppen en 
het aanbrengen van registernaamplaatjes.

Jorwert
De Plaatselijke Commissie van Jorwert heeft 
het bestuur van de Stichting Âlde Fryske Tsjer-
ken vorig jaar benaderd voor de restauratie van 
het Van Gruisenorgel (1799) in de Sint-Rad-
boudkerk. De Stichting is in gesprek met een  
orgeladviseur die een restauratieplan kan ma-
ken. De Plaatselijke Commissie is reeds enkele 
jaren aan het sparen, maar is nog niet echt be-
gonnen met fondswerving. ‘Zodra er een restau-
ratieplan ligt, kan daarmee begonnen worden’, 
legt directeur Bakker uit. De Stichting liet eer-
der de orgels van Sint-Jacobiparochie (1983), 
Bleesum (1995), Terband (2003), Hegebeintum 
en Zweins (2004) en Boksum (2011-2013) res-
taureren.                                    Gerhard Bakker

   

In 2011-2012 werd het orgel in de Martinuskerk van Boazum ge-
restaureerd door de orgelmakerij Bakker & Timmenga uit Leeuwar-
den. Dit is één van de redenen waarom Boazum in de voorjaars-
excursie van de Stichting Organum Frisicum is opgenomen. Een 
andere reden is dat het orgel van de twaalfde-eeuwse Martinuskerk 
te Boazum altijd als een belangrijk Fries orgel beschouwd is. 
De historie van de voorbereiding van de bouw van het orgel van 
Boazum tot de ingebruikneming ervan is bijzonder. Op 13 decem-
ber 1783 werd het contract met de orgelbouwer Gottlieb Heineman 
getekend. Heineman begint ook aan het werk, maar vanaf juni 1785 
worden de werkzaamheden door Rudolf Knol overgenomen. Hei-
neman is een tamelijk raadselachtige figuur. Toen de Boazumers 
contact met hem hadden, woonde hij - volgens een advertentie 
in de Leeuwarder Courant - in Leeuwarden. Als de contacten met 
hem verbroken worden, schijnt hij naar Amsterdam te gaan. Waar 
Heineman vandaan kwam weten we niet, evenmin is bekend hoe 
zijn leven - nadat hij naar Amsterdam zou zijn vertrokken - verder is 
verlopen. Van Rudolf Knol is veel meer bekend. Hij werd geboren 
in Ost-Friesland rond 1759. Als jongeman werkte hij als knecht van 
Dirk Lohman (Emden). Hij verhuist naar Friesland in 1785 en is dan 
korte tijd knecht van Heineman. Als zelfstandig orgelmaker wijdt 
hij zich aan onderhoud en nieuwbouw. Van zijn capaciteiten getui-
gen niet alleen het orgel van Boazum, maar ook de instrumenten 
van Wiuwert (1788), Zwartsluis (1797), het Gelderse Oosterwolde 
(1800) en Hasselt (1806). Knol overlijdt in 1818 op 59-jarige leeftijd 
te Hasselt. 
Knol heeft zich in Boazum niet beperkt tot het voltooien van een 
door Heineman begonnen instrument, maar hij heeft het concept 
naar zijn hand gezet. Onder meer wordt het vulstemmenbeeld ge-
wijzigd (bij Heineman heeft het Hoofdwerk een Mixtuur en een Cor-
net, bij Knol alleen een Mixtuur; bij Heineman heeft het Rugwerk 
een Sexquialter, bij Knol een Mixtuur). Ook verandert de tongwerk-
bezetting op het hoofdwerk (die is bij Heineman Trompet 8vt en 
Vox Humana 8vt, bij Knol Basson 16vt en Vox Humana 8vt).
De balustraden en de kassen van het Boazumer orgel zijn gemaakt 
door C. Eisma. Het prachtige snijwerk is van Frans Twentrop, die 
ook voor het snijwerk in Wiuwert tekende. Het beeldwerk op de 
eiken orgelkassen werd uitgevoerd door de uit Italië afkomstige, 
maar in Leeuwarden gevestigde, beeldsnijder Antonio Solaro. Pas 
zes jaar later is het orgel klaar: op 29 juli 1791 wordt het in gebruik 
genomen.

Wijzigingen
In 1842 en 1843 wordt aan het orgel gewerkt door P.J. Radersma 
uit Wiuwert. Wat hij heeft gedaan is niet helemaal duidelijk. In een 
dispositieopgave van 1857 heeft het orgel op het Hoofdwerk een 
Prestant 16vt discant en op het Rugwerk een Prestant 8vt discant. 
Het vermoeden bestaat dat deze pijpenrijen oorspronkelijk ‘mee-
liepen’ met respectievelijk de Hoofdwerk-Prestant 8vt en de Rug-
werk-Prestant 4vt. Misschien heeft Radersma ook de samenstelling 
van de Hoofdwerk-Mixtuur veranderd. Zeker is dat hij de Rugwerk-

Mixtuur verwijderde en verving door een Viola di Gamba 8vt. 
In 1861 worden werkzaamheden verricht door L. van Dam. Die re-
sulteren onder meer in het vermaken van de Vox Humana op het 
Hoofdwerk tot een Trompet 8vt. De meest ingrijpende verandering 
ondergaat het orgel als Bakker & Timmenga er in 1911 aan werkt. 
Van de mechaniek wordt vervangen wat versleten is (draadwerk, 
winkelhaken); de oude balgen ruimen het veld voor een magazijn-
balg en de schuifkoppel wordt veranderd in een koppel met knop. 
Maar ook het pijpwerk wordt onder handen genomen. Dat resul-
teert in het opschuiven van pijpen, aanbrengen van expressions en 
bijmaken van nieuwe pijpen, maar ook in dispositiewijzigingen: de 
vermoedelijk door Radersma zelfstandig gemaakte discantpres-
tanten verdwenen, de Fluit travers 8vt van het Hoofdwerk stond 
zijn plaats af aan een Viola 8vt en de Nasart 3vt van het Rugwerk 
week voor een Viola 4vt. De frontpijpen werden bestreken met alu-
miniumverf.

Minder ingrijpende werkzaamheden worden uitgevoerd in 1940 
door Vaas en Bron (demontage en herplaatsing binnenwerk in het 
kader van de kerkrestauratie) en in de jaren ‘60 door Wim Eppinga. 
Een deelrestauratie van het orgel vindt plaats in 1986. Orgelmakerij 
Bakker & Timmenga herstelt de windvoorziening en de hoofdwer-
klade. Toegevoegd wordt de mogelijkheid de registerknoppen van 
de beide zestienvoetsregisters van het Hoofdwerk in twee stan-
den te gebruiken, waardoor men kan kiezen voor het klinken van 
deze registers over het gehele klavier of slechts van C tot c. Deze 
werkzaamheden werden uitgevoerd onder advies van Klaas Bolt. 
In 2002 komt een rapport van de hand van Jan Jongepier gereed. 
Het bevat aanvullingen op het rapport van Bolt uit 1975 en brengt 
in kaart hoe de tweede fase van de restauratie gestalte zou kunnen 
krijgen. Deze tweede restauratiefase krijgt zijn beslag in 2011 en 
2012 en wordt uitgevoerd door Orgelmakerij Bakker & Timmenga 
te Leeuwarden. Aanvankelijk treedt Jan Jongepier op als adviseur. 
Nadat ziekte dit hem onmogelijk maakt, wordt zijn taak overgeno-
men door Theo Jellema.

Restauratie
De restauratiewerkzaamheden van 2011-2012 kunnen op hoofd-
lijnen worden aangeduid met ‘herstel van uitdrogingsschade en 
de dispositiewijzigingen in de twintigste eeuw’. Daarnaast is het 
orgel (voor zover dit in het kader van de eerste fase nog niet ge-
beurde) technisch geheel gerestaureerd. Dit behelsde herstel 
dan wel reconstructie van de orgelkassen, de kanalen en de tre-
mulanten, aanvulling van beenbeleg op de klavieren, het maken 
van een nieuw pedaalklavier, het opnieuw bekleden van de or-
gelbank, het reviseren en terugbrengen in de stijl van Knol van de 
mechanieken en geheel nieuw maken van de pedaalmechaniek. 
De schuifkoppel keert terug. Van reconstructie van de vier spaan-
balgen is afgezien; de magazijnbalg uit 1911 is gehandhaafd. 
De dispositie is waar mogelijk hersteld naar de situatie 1791. 
Op het Rugwerk zijn daarom de Quint 3vt (de door Eppinga op-

geschoven Viola 4vt van 1911) en de Viola di Gamba 8vt (Ra-
dersma, 1843) ‘ingeruild’ voor een nieuwe Nasart 3vt en Mixtuur. 
Op het Hoofdwerk verdween de Viola 8vt uit 1911. Deze Viola had 
de plaats ingenomen van een Fluit travers 8vt. Omdat niet be-
kend is hoe Knol dit register maakte, is ervoor gekozen op deze 
sleep de waardevolle Viola di Gamba 8vt, die Radersma voor 
het Rugwerk maakte, te plaatsen. Het groot octaaf is aangevuld. 
De hoofdwerkmixtuur herkreeg zijn oorspronkelijke sa-
menstelling (geheel 5 sterk, was vóór de restauratie 2-3-4 
sterk), die uit sporen te reconstrueren bleek te zijn. De niet 
meer aanwezige discantprestanten op Hoofd- en Rug-
werk (respectievelijk 16vt en 8vt) zijn niet gereconstrueerd. 
De frontpijpen zijn van aluminiumverf ontdaan en nu met tinfolie be-
plakt; de labia zijn opnieuw verguld. Het snijwerk van het orgel is ge-
restaureerd door Tico Top, schilderwerk is verricht door Ane Lanting. 
De oorspronkelijk aanwezige toonhoogte van het orgel (in 
het ingebruiknemingsverslag in de ‘Boekzaal’ als ‘Choor-
toon’ vermeld) was in 1911 of eerder ‘genormaliseerd’, en is nu 
vastgesteld op 457 Hz bij 16 graden Celsius. Een groot aan-
tal pijpen kreeg daardoor als vanzelf zijn goede plaats terug. 
Een verrassing bleek de aanwezigheid van de registernamen op de 
door Van Dam in 1861 aangebrachte plaatjes. Deze plaatjes bleken 
in 1940 niet te zijn vervangen, zoals lang was gedacht, maar al-
leen te zijn overgeschilderd. Gekozen is voor het verwijderen van 
de overschildering. Omdat de aanwezigheid van deze plaatjes pas 
laat werd vastgesteld, zal het nog even duren voordat de Van Dam-
belettering terugkeert (met de wijzigingen die door het dispositie-
herstel noodzakelijk zijn geworden). De in de ‘Boekzaal’ beschre-
ven situatie (“De Registers Knoppen zyn van zwart Ebbenhout, 
en aan ’t einde van dezelve zyn op Tinnen Plaatjes de namen der 
Registers ingegraveert”) keert dan ook niet terug.

Op feestelijke wijze werd vrijdag 6 juli 2012 het weer fraai klinkende 
instrument opnieuw in gebruik genomen.

Huidige dispositie:
Hoofdwerk I (C - f3): Bourdon 16 vt, Prestant 8 vt, Roerfluit 8 vt, 
Viola di Gamba 8 vt (Radersma, 1843), Octaaf 4 vt, Gemshoorn 4vt, 
Quint 3 vt, Superoctaaf 2 vt, Mixtuur 5 sterk (deels 2012), Basson 
(bas / discant) 16 vt, Trompet 8 vt (bekers Van Dam, 1861).
Rugwerk II (C - f3): Holpijp 8 vt, Prestant 4 vt, Fluit does 4 vt, Nasart 
3 vt (2012), Woudfluit 2 vt, Mixtuur 3 sterk (2012), Dulciaan 8 vt 
(bas / discant).
Pedaal (C-d1): aangehangen
Werktuigelijke registers: afsluiter Hoofdwerk, afsluiter Rugwerk, 
Manuaalkoppel (schuifkoppel), Pedaalkoppel Hoofdwerk, Tremu-
lant Hoofdwerk, Tremulant Rugwerk.
Toonhoogte: a1 = 457 Hz bij 16 graden Celsius. Stemming: naar 
Neidhardt.

     THEO JELLEMA

Heineman-Knolorgel (1783 / 1791) in de 
protestantse Martinuskerk te Boazum

Het Van Gruisenorgel (1799) in de Sint-Radboudkerk 
te Jorwert, dat op de nominatie staat gerestaureerd te 
worden. Foto: Gerhard Bakker, directeur van de Stich-
ting Alde Fryske Tsjerken te Leeuwarden.

29 juni  Dirk Donker
27 juli             Peter van der Zwaag
17 augustus    Sietze de Vries
31 augustus    Jan van Beijeren 
  Bergen en Henegouwen
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APRIL

Dinsdag 9, Kollumerzwaag, Hervormde Kerk, 
20.00 uur, Martin Mans, orgel m.m.v. een fluiten-
semble o.l.v. Ineke van Slageren
Zaterdag 13, Tzum, Johanneskerk, 20.00 uur: 
Jan van Beijeren Bergen en Henegouwen, orgel
Zaterdag 20, Heerenveen, Trinitas(kerk), 20.00 
uur: David de Jong, orgel, m.m.v. Collegium Mu-
sicum Salland o.l.v. Henk Ophoff
Zondag 21, Drachten, Grote Kerk, 16.00 uur: de 
voorstelling 'Geachte heer Bach'. Voor meer in-
formatie zie: www.organumfrisicum.nl.
Zaterdag 27, Drogeham, Chr.Ger.Kerk, 20.00 
uur: Harry Hamer, orgel. Oranjeconcert in het 
teken van Koninginnedag en de inhuldiging van 
koning Willem Alexander

MEI
Maandag 6, Hoorn (Terschelling), Sint-Jans-
kerk, 20.00 uur: Sebastiaan van Delft, orgel en 
Saartje van Camp, cello. Werken van o.a. Vivaldi 
en Saint-Saëns.
Maandag 6, Leeuwarden, Grote of Jacobijner-
kerk, 20.00 uur: organist Theo Jellema speelt 
muziek van Vierne, Beauvarlet-Charpentier en 
Calvière uit de Notre-Dame de Paris
Donderdag 9, Hemelvaartsdag, Bolsward, 
Martinikerk, 16.00 uur: Harm Hoeve, orgel
Zaterdag 11, Damwoude, Chr.Geref. Sionskerk, 
20.00 uur: Jan Peter Teeuw, orgel
Zondag 12, Heerenveen, Parochiekerk van de 
Heilige Geest, 16.00 uur: Ulbe Tjallingii en Fedde 
Tuinstra, orgel (vierhandig orgelconcert)
Maandag 13, Sneek, Sint-Martinus-aan-de-
Singel, 20.00 uur: Bert van den Brink, orgel (Jazz 
& Pop on the organ)
Zaterdag 18, Minnertsga, Meinardskerk, 20.00 

**ORGELEXCURSIE**
Zaterdag 6: voorjaarsexcursie van de Stich-
ting Organum Frisicum naar de Sint-Maar-
tenskerk in Boazum, de Laurentiuskerk in 
Raerd, de dorpskerk in Sibrandabuorren en 
de Grote of Martinikerk in Sneek. Excursie-
leider: Theo Jellema. Orgelbespelingen door 
Theo Jellema en Dirk S. Donker. 
Aanvang: 10.30 uur in Boazum. Ontvangst 
in de Sint-Maartenskerk te Boazum vanaf 
09.45 uur.

P. van Damorgel (1918) in de voormalige Doopsgezinde Kerk in Baard. 
Foto: Riemer G. van der Veen, Fenderlee Digital Imaging Leeuwarden.

uur: Theo Jellema, orgel
Vrijdag 24, Drachten, Grote Kerk, 20.00 uur: 
Martin Mans, orgel
Vrijdag 24, Harlingen, Grote Kerk, 20.00 uur: 
Bert van den Brink, orgel (Jazz & Pop on the 
organ)
Zaterdag 25, Leeuwarden, Grote of Jacobijner-
kerk, 20.00 uur: de voorstelling 'Geachte heer 
Bach'. Voor meer informatie zie: www.organum-
frisicum.nl
Vrijdag 31, Harlingen, Grote Kerk, 20.00 uur: 
Eeuwe Zijlstra, orgel

JUNI
Zaterdag 1, Drogeham, Chr. Ger. Kerk, 20.00 
uur: Martin Mans en Martin Zonnenberg, orgel
Zondag 2, Heerenveen, Trinitas(kerk), 15.30 uur: 
Heerenveen musiceert, 
amateur-muzikanten uit de regio presenteren 
een programma van orgel- en kamermuziek
Zondag 2, Leeuwarden, Koepelkerk, 16.00 uur: 
Martin Mans, orgel
Woensdag 5, Leeuwarden, Grote of Jacobij-
nerkerk, 20.00 uur: Herdenkingsconcert Albert 
Schweitzer. Inleiding door Theo Jellema over 
‘Albert Schweitzer en J.S. Bach’. Concerteren-
de organisten: Dirk S. Donker, Theo Jellema en 
Eeuwe Zijlstra. Voor meer informatie zie: www.
organumfrisicum.nl.
Zaterdag 8, Workum, Sint-Gertrudiskerk. Aan-
vang 20.00 uur: Arthur en Jeroen Koopmans, 
orgel (vierhandig orgelconcert).
Maandag 10, Sneek, Sint-Martinus-aan-de-
Singel, 20.00 uur: Jan Verschuren, orgel.
Vrijdag 14, Harlingen, Grote Kerk, 20.00 uur: Eli-
zabeth Stratford (UK), orgel
Vrijdag 14, Leeuwarden, Grote of Jacobijner-
kerk, 20.00 uur: Theo Jellema, orgel m.m.v. het 
Luthers Bach Ensemble (koor en orkest) Gronin-
gen plus vier solisten. Programma: Coronation 
Anthems van G.F. Handel (met een knipoog naar 
de inhuldiging van een Nederlandse koning)
Zaterdag 15, Orgeltocht o.l.v. Sander van Ma-
rion. Start om 14.00 uur in de Sint-Martinuskerk 
te Gytsjerk (Giekerk), vervolg om 15.00 uur in 
de Mariakerk te Oentsjerk (Oenkerk) en slot om 
16.15 uur in de Pauluskerk te Âldstjerk (Oudkerk).
Maandag 17, Sneek, Martinikerk, 20.00 uur: 
Dirk S. Donker, orgel 
Dinsdag 18, Bolsward, Martinikerk, 20.00 uur: 
Wybe Kooijmans, orgel

Het Bakker & Timmenga-orgel (1911) in de Protestantse Kerk van Ferwoude. Foto: Riemer G. van der Veen, 
Fenderlee Digital Imaging Leeuwarden.

Vrijdag 21, Harlingen, Grote Kerk, 20.00 uur: 
Linde Mothes (NO), orgel

Zaterdag 22, Tzum, Johanneskerk, 20.00 uur: 
Martin Mans, orgel
Zondag 23, Raerd, Laurentiuskerk, 15.30 uur: 
Theo Jellema, orgel (jubileumconcert 150 jaar 
Hillebrand-Van Damorgel)
Maandag 24, Sneek, Grote of Martinikerk, 20.00 
uur: Michael Hedley, orgel
Dinsdag 25, Bolsward, Martinikerk, 20.00 uur: 
Minne Veldman, orgel
Vrijdag 28, Kimswerd, Laurentiuskerk, 20.00 
uur: Eeuwe Zijlstra, orgel en Jan Vermaning, 
trompet
Zaterdag 29, Franeker, Martinikerk, 20.00 uur: 
Dirk S. Donker, orgel

JULI
Maandag 1, Hoorn (Terschelling), Sint-Janskerk, 
20.00 uur: Jochem Schuurman, orgel
Maandag 1, Sneek, Grote of Martinikerk, 20.00 
uur: Dirk S. Donker, orgel
Dinsdag 2, Bolsward, Martinikerk, 20.00 uur: 
Jaap Kroonenburg, orgel
Woensdag 3, Langweer, Hervormde Kerk, 
20.00 uur: Marja van der Ploeg, orgel
Woensdag 3, Leeuwarden, Grote of Jacobijner-
kerk, 20.00 uur: Theo Jellema, orgel 
Woensdag 3, Vlieland, Nicolaaskerk, 20.30 uur: 
Eeuwe Zijlstra, orgel en Jan Vermaning, trompet
Vrijdag 5, Dokkum, Grote of Martinuskerk, 
20.00 uur: Arie Goud, orgel
Zaterdag 6, Leeuwarden, Doopsgezinde Kerk, 
Leeuwarden, 14.30 uur: Jochem Schuurman, 
orgel (inloopconcert)
Zaterdag 6, Minnertsga, Meinardskerk, 20.00 
uur: Reimer Bekius en Auke Mulder, orgel
Maandag 8, Sneek, Grote of Martinikerk, 20.00 
uur: Jochem Schuurman, orgel

**ZOMERCONCERT 
voor donateurs**
Zaterdag 22, Burgwerd, Johanneskerk, 
16.00 uur: Jochem Schuurman, orgel en 
Alina Rozeboom, sopraan. Vooraf inleiding 
door Jochem Schuurman. 
Zomerconcert van de Stichting Organum 
Frisicum. Dit concert is gratis toegankelijk 
voor donateurs van de Stichting Organum 
Frisicum en van de Stichting Âlde Fryske 
Tsjerken alsmede voor Vrienden van het 
Burgwerder Orgel.

Dinsdag 9, Bolsward, Martinikerk, 20.00 uur: 
Jos van der Kooy, orgel
Woensdag 10, Leeuwarden, Grote of Jaco-
bijnerkerk, 20.00 uur: Theo Jellema, Jochem 
Schuurman en Peter van der Zwaag, orgel. 
Concert met nieuw uitgegeven werken.
Donderdag 11, Easterein (Oosterend), Martini-
kerk, 20.00 uur: Dick Klomp, orgel
Donderdag 11, Hollum (Am.), Hervormde Sint-
Magnuskerk, 20.30 uur: Carl Visser, orgel
Vrijdag 12, Dokkum, Grote of Martinuskerk, 
20.00 uur: Auke de Boer, orgel
Vrijdag 12, Harlingen, Grote Kerk, 20.00 uur: 
Eeuwe Zijlstra, orgel
Vrijdag 12, Leeuwarden, Grote of Jacobijner-
kerk, 12.30 uur: lunchpauzeconcert door Roelof 
van Luit, orgel
Zaterdag 13, Franeker, Martinikerk, 20.00 uur: 
Ton Koopman, orgel
Zondag 14, Terband, Rotondekerk, 10.45 - 
11.30 uur: orgelbespeling door Jelle Tienstra
Maandag 15, Hoorn (Terschelling), Sint-Jans-
kerk, 20.00 uur: Aafje Terpstra, orgel m.m.v. Eli-
sabeth Gergk de Santos, fluit
Maandag 15, Sneek, Grote of Martinikerk, 20.00 
uur: Dirk S. Donker, orgel
Dinsdag 16, Bolsward, Martinikerk, 20.00 uur: 
Kees Nottrot, orgel
Woensdag 17, Grou, Sint-Piterkerk, 20.00 uur: 
Carl Visser, orgel en klavecimbel m.m.v. Marleen 
Veldstra, viool
Woensdag 17, Langweer, Hervormde Kerk, 
20.00 uur: Pieter van Dijk, orgel
Woensdag 17, Leeuwarden, Grote of Jacobij-
nerkerk, 20.00 uur: Vincent van Laar, orgel
Donderdag 18, Easterein (Oosterend), Martini-
kerk, 20.00 uur: Sander van Marion, orgel
Donderdag 18, Hollum (Am.), Hervormde Sint-
Magnuskerk, 20.30 uur: Jan Kobus, orgel
Vrijdag 19, Dokkum, Grote of Martinuskerk, 
20.00 uur: Christiaan Winter, orgel
Zaterdag 20, Earnewâld (Eernewoude), Geref. 
Kerk, 20.00 uur: Gerwin van der Plaats, orgel en 
vleugel m.m.v. Urker mannenkwartet
Zaterdag 20, Leeuwarden, Doopsgezinde Kerk, 
14.30 uur: Gerwin Hoekstra, orgel (inloopcon-
cert)
Maandag 22, Franeker, Martinikerk, 20.00 uur: 
Martin Mans, orgel
Maandag 22, Hoorn (Terschelling), Sint-Jans-
kerk, 20.00 uur: Sebastiaan van Delft, orgel en 
Pieter de Mast, saxofoon
Maandag 22, Sneek, Grote of Martinikerk, 20.00 
uur: Zsuzsa Elekes (HU), orgel
Dinsdag 23, Bolsward, Martinikerk, 20.00 uur: 
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Martin Mans, orgel
Woensdag 24, Grou, Sint-Piterkerk, 20.00 uur: 
Jan Kobus, orgel
Woensdag 24, Leeuwarden, Grote of Jacobij-
nerkerk, 20.00 uur: Jaap Zwart, orgel
Donderdag 25, Easterein (Oosterend), Martini-
kerk, 20.00 uur: Rein A. Ferwerda, orgel
Donderdag 25, Hollum (Am.), Hervormde Sint-
Magnuskerk, 20.30 uur: Henk Linker, orgel 
m.m.v. Valeria Boermistrova, mezzosopraan
Vrijdag 26, Dokkum, Grote of Martinuskerk, 
20.00 uur: Internationaal Draaiorgel Festival
Vrijdag 26, Harlingen, Grote Kerk, 20.00 uur: Ju-
lia Tamminen (FI), orgel
Vrijdag 26, Leeuwarden, Grote of Jacobijner-
kerk, 12.30 uur: lunchpauzeconcert door Misun 
Kim, orgel
Zaterdag 27, Franeker, Martinikerk, 20.00 uur: 
Peter van der Zwaag, orgel
Zaterdag 27, Leeuwarden, Grote of Jaco-
bijnerkerk, 22.00 uur: Theo Jellema, orgel 
(Bachnachtconcert)

**ORGEL(FIETS)TOCHT**
Zaterdag 27 juli: orgeltoertocht (per eigen 
vervoermiddel). Start om 13.30 uur in de 
Doopsgezinde Kerk van Surhuisterveen, 
vervolg om 14.30 uur in de Protestantse 
Kerk van Surhuizum en om 15.30 in de 
Augustinuskerk te Augustinusga. Het slot-
concert is om 16.30 uur in de Protestantse 
Dorpskerk te Surhuisterveen. 
In elke kerk wordt een concert van onge-
veer een half uur gegeven door Christiaan 
de Vries, orgel en Gerda Postma, trompet. In 
de Doopsgezinde Kerk van Surhuisterveen 
(en daarna ook in Surhuizum) wordt het pro-
gramma uitgereikt.

Zondag 28, Burgum, Kruiskerk, 16.00 uur. Na-
dere informatie zie www.organumfricum.nl
Maandag 29, Sneek, Grote of Martinikerk, 20.00 
uur: Dirk S. Donker, orgel
Dinsdag 30, Bolsward, Martinikerk, 20.00 uur: 
Wim Magré, orgel en Wilbert Magré, vleugel.
Woensdag 31, Grou, Sint-Piterkerk, 20.00 uur: 
Jos van der Kooy, orgel
Woensdag 31, Langweer, Hervormde Kerk, 
20.00 uur: Aart Bergwerff, orgel
Woensdag 31, Leeuwarden, Grote of Jacobij-
nerkerk, 20.00 uur: Jacques van Ootmerssen, 
orgel

AUGUSTUS
Donderdag 1, Easterein (Oosterend), Martini-
kerk, 20.00 uur: Jaap Kroonenburg, orgel
Donderdag 1, Hollum (Am.), Hervormde Sint-
Magnuskerk, 20.30 uur: Henk de Vries, orgel en 
Theo Halmingh, cornet
Zaterdag 3, Leeuwarden, Doospgezinde Kerk, 
14.30 uur: Gerben Bergstra, orgel (inloopcon-

Het Hardorfforgel (1860) in de Protestantse Kerk te Gaast. Foto: Riemer G. van der Veen, Fenderlee Digital 
Imaging Leeuwarden.

cert)
Maandag 5, Sneek, Sint-Martinus-aan-de-
Singel, 20.00 uur: Peter van der Weide en Frits 
Haaze, orgel m.m.v. Jan Hooghiemstra, tenor 
(Sneekweekconcert)
Dinsdag 6, Bolsward, Martinikerk, 20.00 uur: 
James O'Donnell (UK), orgel
Woensdag 7, Grou, Sint-Piterkerk, 20.00 uur: 
Ab Weegenaar, orgel
Woensdag 7, Leeuwarden, Grote of Jacobijner-
kerk, 20.00 uur: Jos van der Kooy, orgel
Donderdag 8, Easterein (Oosterend), Martini-
kerk, 20.00 uur: Martin Mans, orgel
Donderdag 8, Hollum (Am.), Hervormde Sint-
Magnuskerk, 20.30 uur: Sander van den Hou-
ten, orgel en Ab Weegenaar, fagot
Vrijdag 9, Dokkum, Grote of Martinuskerk, 
20.00 uur: Roy Kroezen, orgel
Vrijdag 9, Harlingen, Grote Kerk, 20.00 uur: Lyn-
ne Davis (USA), orgel
Vrijdag 9, Leeuwarden, Grote of Jacobijnerkerk, 
12.30 uur: lunchpauzeconcert door David van 
Laar, orgel
Zaterdag 10, Buitenpost, Kruiskerk, 20.00 uur: 
Martin Mans en Wim Magré met een concert op 
twee orgels
Zaterdag 10, Vlieland, Nicolaaskerk, 20.30 uur: 
Lynne Davis (USA), orgel 
Zaterdag 10, Workum, Sint-Werenfriduskerk, 
19.30 uur: Sander van Marion, orgel
Na afloop volgt een wandeling naar de Grote of 
Sint-Gertrudiskerk waar om 20.30 uur het con-
cert wordt vervolgd.
Maandag 12, Sneek, Grote of Martinikerk, 20.00 
uur: Dirk S. Donker, orgel
Dinsdag 13, Bolsward, Martinikerk, 20.00 uur: 
Everhard Zwart, orgel
Woensdag 14, Grou, Sint-Piterkerk, 20.00 uur: 
Jacob Schenk, orgel
Woensdag 14, Langweer, Hervormde Kerk, 
20.00 uur: Peter vd Zwaag, orgel
Woensdag 14, Leeuwarden, Grote of Jacobij-
nerkerk, 20.00 uur: Theo Jellema, orgel
Donderdag 15, Easterein (Oosterend), Martini-
kerk, 20.00 uur: Balt R. de Vries, orgel
Donderdag 15, Hollum (Am.), Hervormde Sint-
Magnuskerk, 20.30 uur: Eeuwe Zijlstra, orgel 
m.m.v. Vocaal ensemble Vocalis
Vrijdag 16, Dokkum, Grote of Martinuskerk, 
20.00 uur: Rien Donkersloot, orgel
Zaterdag 17, Franeker, Martinikerk, 20.00 uur: 
Sietze de Vries, orgel
Zaterdag 17, Leeuwarden, Doopsgezinde Kerk, 
14.30 uur: Jan Kobus, orgel (inloopconcert)
Zondag 18, Orgel(fiets)tocht met Theo Jellema 
langs de kerken van Reduzum, Friens en Raerd. 
Voor meer informatie zie: www.organumfrisi-
cum.nl
Maandag 19, Sneek, Grote of Martinikerk, 20.00 
uur: Rien Donkersloot, orgel
Dinsdag 20, Bolsward, Martinikerk, 20.00 uur: 
Herman van Vliet, orgel
Woensdag 21, Grou, Sint-Piterkerk, 20.00 uur: 
Mannes Hofsink, orgel

De Protestantse Kerk te Iens (Edens). Foto: Riemer G. van der Veen, Fenderlee Digital Imaging Leeuwarden.

Woensdag 21, Leeuwarden, Grote of Jacobij-
nerkerk, 20.00 uur: Jochem Schuurman, orgel
Donderdag 22, Hollum (Am.), Hervormde Sint-
Magnuskerk, 20.30 uur: Jan Ferdinand Hooi-
kammer, orgel m.m.v. Vocaal ensemble Pavane
Vrijdag 23, Dokkum, Grote of Martinuskerk, 
20.00 uur: Bauke Reitsma, orgel
Vrijdag 23, Harlingen, Grote Kerk, 20.00 uur: 
Theo Jellema, orgel
Vrijdag 23, Leeuwarden, Grote of Jacobijner-
kerk, 12.30 uur: lunchpauzeconcert door Theo 
Jellema, orgel
Zondag 25, Burgum, Kruiskerk, 16.00 uur. Na-
dere informatie zie www.organumfricum.nl
Maandag 26, Sneek, Grote of Martinikerk, 20.00 
uur: Tillmann Benfer (DE), orgel
Dinsdag 27, Bolsward, Martinikerk, 20.00 uur: 
Martin Mans, orgel
Woensdag 28, Leeuwarden, Grote of Jacobij-
nerkerk, 20.00 uur: Theo Jellema, orgel (pro-
gramma met Fryske fynsten, muziek van eigen 
bodem)
Vrijdag 30, Dokkum, Grote of Martinuskerk, 
20.00 uur: Auke de Boer, orgel en Wilma Jong-
sma, hobo
Vrijdag 30, Drachten, Grote Kerk, 20.00 uur: 
Minne Veldman, orgel
Zaterdag 31, Drogeham, Chr. Ger. Kerk, 20.00 
uur: Peter Wildeman, orgel
Zaterdag 31, Franeker, Martinikerk, 20.00 uur: 
Jan van Beijeren Bergen en Henegouwen, orgel
Zaterdag 31, Workum, Sint-Gertrudiskerk, 
20.00 uur: Dick Klomp, orgel m.m.v. Inge Brou-
wer, alt

SEPTEMBER
Maandag 2, Hoorn (Terschelling), Sint-Jans-
kerk, 20.00 uur: Henk Veldman, orgel m.m.v. 
Marjon Strijk, sopraan
Maandag 2, Sneek, Grote of Martinikerk, 
20.00 uur: Dirk S. Donker, orgel. Concert ter 
gelegenheid van 2013 herdenkingsjaar Albert 

Schweitzer.
Woensdag 4, Leeuwarden, Grote of Jacobijner-
kerk, 20.00 uur: Theo Jellema, orgel (verzoek-
programma)
Maandag 9, Sneek, Sint-Martinus-aan-de-Sin-
gel, 20.00 uur: Toon Hagen, orgel

**Woensdag 11 tot en met vrijdag 13 septem-
ber: Leeuwarder Orgelfestival met composities 
van Paul Hindemith en Francis Poulenc, beiden 
overleden in 1963. Concerten om 20.00 uur in 
de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden. Elke 
avond één van de drie orgelsonates van Hinde-
mith met daarnaast kamermuziek en vocale mu-
ziek van zowel Hindemith als Poulenc. Muzikale 
medewerking wordt verleend door o.m. Yfynke 
Hoogeveen, klarinet; Theo Jellema, orgel en   
Loes van Ras, piano.

Vrijdagmiddag 13, Leeuwarden, Grote of Jaco-
bijnerkerk: jeugdvoorstelling voor basisschool-
leerlingen op uitnodiging van ‘Het orgel van 
Grauw’ met vertelling door Sebastiaan Smit en 
muziek door Gonny van der Maten, orgel. Na-
dere mededelingen volgen via de basisscholen 
in Leeuwarden e.o.
Vrijdag 13, Dokkum, Grote of Martinuskerk, 
20.00 uur: Bernard Winsemius, orgel
Zaterdag 14, Leeuwarden, Grote of Jacobijner-
kerk, 16.00 uur: Eeuwe Zijlstra, orgel (slotcon-
cert van de nationale orgeldag in Fryslân)

**NATIONALE ORGELDAG 
EN MONUMENTENDAG**
Zaterdag 14, een groot aantal orgels in 
Fryslân kunnen worden bespeeld.
Kijk voor nadere informatie op de website 
www.organumfrisicum.nl en op bladzijde 7 
van deze Friese Orgelkrant.

De Protestantse Kerk te Gaast. Foto: Riemer G. van der Veen, Fenderlee Digital Imaging Leeuwarden.
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**ORGELEXCURSIE**
Zaterdag 28 september: najaarsexcursie 
van de Stichting Organum Frisicum naar 
de Gereformeerde Kerk in Lollum, de Koe-
pelkerk in Witmarsum, de Gertrudiskerk in 
Achlum en de Laurentiuskerk in Kimswerd. 
Excursieleiders: Theo Jellema en Jochem 
Schuurman. 
Aanvang: 10.30 uur in Lollum. Ontvangst 
in de Gereformeerde Kerk te Lollum vanaf 
09.45 uur. Kijk voor nadere informatie op 
de website www.organumfrisicum.nl

Zaterdag 14, Workum, Sint-Gertrudiskerk, 
20.00 uur: Jaap Zwart, orgel
Zaterdag 21, Damwoude, Chr. Geref. Sions-
kerk, 20.00 uur: André van Vliet, orgel m.m.v. 
zanggroep
Zaterdag 21, Minnertsga, Meinardskerk, 20.00 
uur: Wim Magré, orgel

Zondag 29, Burgum, Kruiskerk, 16.00 uur. Voor 
meer informatie zie: www.organumfrisicum.nl

OKTOBER
Woensdag 2, Opeinde, Gereformeerde Kerk, 
20.00 uur: Bert van Cimmenade, Riemke 
Dijkstra en Bernard Kuiper, orgel
Vrijdag 4, Workum, Sint-Gertrudiskerk, 20.00 
uur: Arjan Breukhoven, orgel
Zondag 6, Mantgum, Mariakerk, 15.00 uur: 
concert door orgel- en viooltalenten, leerlingen 
van Take Beukema en Irene de Boer aan ver-
schillende muziekscholen
Vrijdag 11, Drachten, Grote Kerk, 20.00 uur: 
Everhard Zwart, orgel
Zaterdag 12, Drachten, De Fontein, 20.00 uur: 
Jochem Schuurman, orgel (Bachconcert)
Zondag 13, Goutum, Agneskerk, 15.30 uur: 
Roelof van Luit en Broer de Witte, orgel en kla-
vecimbel (met werken van J.L. Krebs.

Dinsdag 22, Harlingen, kerkgebouw ‘De Ha-
ven’ (Chr.Geref. & Geref.Vrijgemaakt), 20.00 uur: 
Martin Mans, orgel
Zaterdag 26, Ferwert, Martinuskerk, 20.00 uur: 
Sander van Marion, orgel
Zondag 27, Heerenveen, Doopsgezinde Kerk, 
15.30 uur: Peter van der Weide, orgel en Jan 
Hooghiemstra, tenor
Dinsdag 29, Damwoude (Dantumawoude), Be-
nedictuskerk, 20.00 uur: Martin Mans, orgel en 
Noortje van Middelkoop, panfluit

NOVEMBER
Vrijdag 15, Drachten, Grote Kerk, 20.00 uur: 
Harm Hoeve, orgel
Zaterdag 16, Drogeham, Chr. Ger. Kerk, 20.00 
uur: Jan Peter Teeuw, orgel

DECEMBER
Zondag 1, Heerenveen, Trinitas(kerk), 15.30 uur: 
Frans Tersteeg, orgel (Adventsprogramma)
Zondag 1, Sint-Jacobiparochie, Groate Kerk, 
15.30 uur: Eeuwe Zijlstra, orgel en Kevin Visser, 
klarinet
Zondag 8, Drachten, Grote Kerk, 20.00 uur: 
Rein Albert Ferwerda, orgel (Keuningsconcert)
Zondag 15, Heerenveen, Parochiekerk van de 
Heilige Geest, 16.00 uur: Fedde Tuinstra, orgel, 
m.m.v. de Sint-Nicolaascantorij Edam (A Festi-
val of Lessons and Carols)
Zaterdag 21, Ferwert, Sint-Martinustsjerke, 
20.00 uur: Martin Mans, orgel
Zaterdag 21, Katlijk, Thomastsjerke, 20.00 uur: 
Aan de Haan, orgel m.m.v. Vocaal Sextet Miste 
Voci o.l.v. Freek Hofma (kerstconcert bij kaarslicht)
Donderdag 26, Tweede Kerstdag, Bolsward, 
Martinikerk, 15.00 uur: Martin Mans, orgel
Donderdag 26, Tweede Kerstdag, Franeker, 
Martinikerk, 15.00 uur: samenzang plus orgel-
concert door Jan van Beijeren Bergen en He-
negouwen
Donderdag 26, Tweede Kerstdag, Leeuwarden, 
Grote of Jacobijnerkerk, 15.00 uur: Theo Jel-
lema, orgel

JANUARI 2014
Woensdag 22, Buitenpost, Mariakerk, 20.00 
uur: Martin Mans, orgel m.m.v. de panfluitisten 
Liselotte Rokyta en Vasile Raducu

FEBRUARI 2014
Zaterdag 22, Ferwert, Sint-Martinustsjerke, 
20.00 uur: Carl Visser en Mannes Hofsink, orgel

APRIL 2014
Zaterdag 5, Ferwert, Sint-Martinustsjerke, 
20.00 uur: Minne Veldman, orgel

Zomeravond Beiaardconcerten 2013 
Woensdag 26 juni, Sneek, Grote of Martinikerk, 
20.00 uur: Roel Smit
Woensdag 3 juli, Sneek, Grote of Martinikerk, 
20.00 uur: Roel Smit
Vrijdag 5 juli, Dokkum, Stadhuis, 19.00 uur: 
Auke de Boer
Woensdag 10 juli, Sneek, Grote of Martinikerk, 
20.00 uur: Gijsbert Kok
Vrijdag 12 juli, Dokkum, Stadhuis, 19.00 uur: 
Margaret Pan (USA)
Woensdag 17 juli, Sneek, Grote of Martinikerk, 
20.00 uur: Boudewijn Zwart
Vrijdag 19 juli, Dokkum, Stadhuis, 19.00 uur: 
Christiaan Winter
Woensdag 24 juli, Sneek, Grote of Martinikerk, 
20.00 uur: Gideon Bodden
Vrijdag 9 aug., Dokkum, Stadhuis, 19.00 uur: 
Roy Kroezen
Woensdag 14 aug., Sneek, Grote of Martini-
kerk, 20.00 uur: Dirk S. Donker
Vrijdag 16 aug., Dokkum, Stadhuis, 19.00 uur: 
Rien Donkersloot
Woensdag 21 aug., Sneek, Grote of Martini-
kerk, 20.00 uur: Eddy Mariën (BE)
Vrijdag 23 aug., Dokkum, Stadhuis, 19.00 uur: 
Bauke Reitsma

Het Hardorfforgel (1856) in de protestantse Christophoruskerk te Kubaard. Foto: Riemer G. van der Veen, 
Fenderlee Digital Imaging Leeuwarden.

Vrijdag 30 aug., Dokkum, Stadhuis, 19.00 uur: 
Auke de Boer
Vrijdag 13, Dokkum, Stadhuis, 19.00 uur: Ber-
nard Winsemius

Beiaardconcerten Dokkum
Deze vinden (bijna wekelijks) tijdens de 
koopavond van 19.00 uur tot ongeveer 
19.45 uur plaats. De meeste beiaardiers 
zijn tevens organist en verzorgen aanslui-
tend tevens het orgelconcert in de Grote 
of Martinikerk op dezelfde avond. Voor en 
rond het stadhuis zijn voldoende rustige 
luisterplekken om het beiaardrecital te be-
luisteren. Na afloop ervan kan men zich te 
voet naar de Grote Kerk begeven voor het 
aansluitende orgelconcert. 

Beiaardbespelingen Sneek
Bovendien iedere dinsdag en vrijdag van 
12.00 - 12.30 uur beiaardbespelingen door 
stadsbeiaardier Dirk S. Donker 

Het Bakker & Timmenga-orgel (1888) in de Protestantse Kerk te Baard. 
Foto: Riemer G. van der Veen, Fenderlee Digital Imaging Leeuwarden.

Concerten net over de Friese grens:
Vrijdag 5 juli, Roden, Catharinakerk, 20.00 
uur: Jaco van Leeuwen, orgel
Vrijdag 19 juli, Roden, Catharinakerk, 20.00 
uur: Jochem Schuurman, orgel
Vrijdag 2 aug., Roden, Catharinakerk, 20.00 
uur: Erwin Wiersinga, orgel
Vrijdag 16 auxg., Roden, Catharinakerk, 
20.00 uur: Stef Tuinstra, orgel

In 2013 zijn er geen orgelconcerten in de 
Koepelkerk te Smilde omdat de kerk ge-
restaureerd wordt.
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De Friese Orgelkrant en de Friese Orgelagenda worden 
jaarlijks uitgegeven door de STICHTING ORGANUM FRI-
SICUM, die in 1994 is opgericht. In 2013 komt de Friese 
Orgelkrant voor de 16e keer uit. Alle orgelconcerten in 
Friesland van Pasen tot en met Kerst staan in de Friese Or-
gelagenda. Volgens haar statuten heeft de stichting Orga-
num Frisicum ten doel: ‘. . . . het instandhouden en bevor-
deren van orgelconcerten in Friesland en voorts hetgeen 
met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt 
of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des 
woords. De stichting tracht haar doel onder meer te ver-
wezenlijken door publicitaire middelen, het bieden van een 
platform voor coördinatie en het jaarlijks uitbrengen van 
een Friese orgelagenda voor een heel seizoen’. De Stich-
ting Organum Frisicum is een het Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Daardoor zijn alle manieren waarop u het 
werk van de stichting steunt - door een eenmalige of perio-
dieke schenking, door een erfstelling of door een legaat - in 
beginsel aftrekbaar voor de belasting dan wel belastingvrij 
(geen erfbelasting). De Friese Orgelkrant verschijnt één-
maal per jaar en is opgemaakt door Flevodruk bv te Harlin-
gen. De redactie van de Friese Orgelkrant bestaat uit Theo 
Jellema (TJ), Johan Sjoukema (JSJ), Keimpe van de Wal 
(KW), en eindredacteur Peter van der Zwaag (PCZ). Vaste 
medewerkers zijn Folkert Binnema (FB) en Victor Timmer 
(VT). Ook externe 

medewerkers leveren veelal een bijdrage. De foto’s in 
de Friese Orgelkrant worden veelal door diverse ama-
teur-fotografen gemaakt. De namen van de fotografen 
zijn zoveel mogelijk bij de foto’s vermeld. Sinds oktober 
2000 beschikt de Stichting Organum Frisicum over een 
eigen website: www.organumfrisicum.nl. Deze is op-
gezet door de gebroeders Foppe en Luuk Duursma. 
Deelnemers aan de nationale orgeldag wordt in het 
bijzonder aangeraden de website te bezoeken. Aan-
melding voor de orgeldag op 14 september van dit jaar 
gaat zoveel mogelijk via de website van de stichting. 
(zie mededelingen elders in deze krant). De website kan 
ook worden gebruikt om met het stichtingsbestuur en 
de webmasters te communiceren. Met vragen of op-
merkingen naar aanleiding van de Friese Orgelkrant 
kunt u ook terecht bij mw. J. de Vries in Veenwouden. 
De Stichting Organum Frisicum organiseert elk jaar 
diverse orgelactiviteiten, waarvan in deze krant mede-
deling wordt gedaan. In samenwerking met de Friese 
Pers Boekerij heeft zij het boek een boek ‘Vijf eeuwen 
Friese orgelbouw’ dat een overzicht van het Friese 
orgelbezit biedt, uitgegeven. Auteur is Jan Jongepier. 
Voor meer informatie over de activiteiten van Organum 
Frisicum kunt u onze website bezoeken of bellen met 
onze administratrice, mevrouw J. de Vries, Pluimzegge 
6, 9269 MA Veenwouden; telefoon: 0511 - 476042. 

Ik meld mij aan als donateur van de STICHTING ORGANUM FRISICUM:

Voor een bedrag van tenminste € 15,00 bent u donateur van de Stichting 
Organum Frisicum. U geniet dan korting bij deelname aan haar activiteiten. 
U kunt een bedrag van € 15,00 of meer overmaken naar postbanknummer 
2377793 ten name van de Stichting Organum Frisicum, Pluimzegge 6 te 
Veenwouden (onder vermelding ‘donatie’).

Dhr. / Mw.

Adres

Postcode    Woonplaats

De Friese Orgelkrant en Orgelagenda 2013
 

Tsjerkepaad wordt dit jaar voor de 10e keer 
gehouden! Sinds 2004, toen er 25 kerken in 
de Súdwesthoeke hun deuren openden, is er 
veel veranderd. Het initiatief van Tsjerkepaad is 
geweldig goed aangeslagen. De laatste jaren 
openen in heel Fryslân meer dan 250 kerken 
hun deuren. Het aantal bezoekers van de open 
kerken groeit ieder jaar en bedraagt naar schat-
ting meer dan 40.000 in de zomerperiode. De 
bezoekers komen uit het hele land en velen ook 
uit het buitenland. De duizenden vrijwilligers die 
dit samen met de leden van de kerngroep en de 
regiocommissies mogelijk maken zijn enthousi-
ast. Tsjerkepaad draagt op deze manier ook bij 
aan het behoud van de kerken die alleen al uit 
cultuur-historisch oogpunt niet verloren mogen 
gaan. Bovendien laten de kerkgemeenschap-
pen die de kerken beheren zien wat gastvrijheid 
is. De gasten worden hartelijk ontvangen in de 
meeste gevallen met een kop koffie, of thee. Er 
is ruimte voor ontmoeting en bezinning, voor het 
luisteren naar orgelspel, of voor een expositie. 
Ook niet-kerkgangers worden op deze manier 
uitgenodigd om eens een kijkje te nemen in het 
gebouw. En dat is weer stimulerend voor dege-
nen die ieder jaar opnieuw hun tijd en energie 
inzetten voor het in stand houden van de kerk.

Dit jaar vragen we in het kader van onze jubi-
leumactiviteiten in het bijzonder aandacht voor 
twee nieuwe initiatieven: het Bernetsjerkepaad 
en de Rûntsjes op it Jabikspaad. Het Bernet-
sjerkepaad (Kinderkerkenpad) is bedoeld voor 
kinderen die de kerk eens van binnen willen 
bekijken. Voor hen ligt er in de kerken materi-
aal klaar, dat speciaal is gemaakt met het oog 
op hun bezoek. Ook scholen kunnen gebruik 
maken van dit materiaal en bijvoorbeeld beslui-
ten om met hun leerlingen een keer de kerk te 
bekijken. Dat kan uiteraard ook buiten de Tsjer-
kepaaddagen om gebeuren. Op zaterdag 6 juli 
wordt het Bernetsjerkepaad geopend in de ker-

ken van Sint-Nicolaasga. Alle andere kerken en 
basisscholen krijgen het materiaal toegestuurd.
In samenwerking met de Stichting Jabikspaad 
organiseren we dit jaar voor het eerst de "Rûn-
tsjes op it Jabikspaad". Dit zijn fiets- en wandel-
routes langs open kerken op en bij het Jabik-
spaad. Op zaterdag 13 juli starten we hiermee in 
Wolvega, op zaterdag 10 augustus wordt er één 
georganiseerd vanuit de kerken in Âldeboarn, 
op zaterdag 17 augustus is er een kleasterkuier 
vanuit het Nijkleaster in Jorwert en op zaterdag 
7 september één vanuit Franeker. De openings-
tijden van de kerken zijn op deze dagen aange-
past, zodat belangstellenden ook 's morgens al 
een fiets- of wandeltocht kunnen maken. In het 
kader van ons jubileum vragen we daarnaast 
aandacht voor activiteiten in kerken te Holwerd 
(20 juli, tentoonstelling 450 jaar Doperdom), Sku-
zum (31 augustus, festiviteiten rond dr. Oepke 
Noordmans) en Nijland (14 september, expositie 
dr. Hoedemaker). Op 27 juli wordt in samenwer-
king met Stichting Organum Frisicum weer een 
Orgeltoer gehouden, deze keer in het Oosten 
van Fryslân met start en finish in Surhuisterveen. 
De afgelopen jaren werden de kerken die aan 
de Orgeltoer meededen goed bezocht. We ho-
pen dat ook dit jaar weer velen zullen genieten 
van de orgelconcerten die in de kerken op de 
route worden gegeven. Behalve de in dit bericht 
genoemde kerken worden ook in veel andere 
kerken extra activiteiten gehouden. Raadpleeg 
hiervoor onze website: www.tsjerkepaad.nl 
Hierop staat nu het hele jaar door nieuws over 
open kerken in Fryslân en hun activiteiten. De 
Tsjerkepaadgids heeft dit jaar behalve informatie 
over de open kerken en de openingstijden ook 
een jubileumkatern.
De feestelijke opening van Tsjerkepaad 2013 
vindt plaats in de Doelhôftsjerke in Âldeboarn, 
op zaterdag 29 juni, 13.30 uur. De afsluitende 
bijeenkomst is op zaterdag 21 september 
in prachtig gerestaureerde Laurentiuskerk in 
Raerd, ook weer met een bijzonder programma. 

We hopen weer vele bezoekers te verwelkomen 
en wensen ieder een gezegend Tsjerkepaad 
2013 toe.

ds. Gerrit Groeneveld, 
voorzitter Stichting Tsjerkepaad

Tienjarig jubileum Tsjerkepaad

Het Bakker & Timmenga-orgel (1908) in de Skûster Tsjerke, dat is de voormalige Protestantse Kerk van Idsega-
huizum (Skuzum). Foto: Riemer G. van der Veen, Fenderlee Digital Imaging Leeuwarden.
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Het eerste orgel: Bader, 1649
Raerd kreeg zijn eerste orgel in 1649. Op 27 janu-
ari van dat jaar sloot grietman Tjalling van Eysin-
ga - zijn grafsteen waarop hij levensgroot staat 
afgebeeld, ligt nog in de kerk - met de gebroe-
ders Arnold en Tobias Bader een contract voor 
een eenklaviers instrument met acht registers, 
een trommel, een nachtegaal en een tremulant. 
Het moest worden “eene trefflicke schoone cas-
te offte structur op die nieuwe mode na proportie 
van die architectur. Met antiq-werck na vereijsch 
van ’t werck verzijret, waar in die secreet-laden 
met het pijpen werck mits gaders alle inwendige 
condt regeringh ordentligh magh gesettet ende 
gerichtet worden.” (het volledige contract is de 
lezen op bladzijde 91-92 van 'De Friese orgels 
tussen 1500 en 1750' van A.H. Vlagsma, Leeu-
warden 2003). Het werk ging 1500 caroliguldens 
kosten.

Op de buitenzijde van het contract staan twee 
disposities vermeld. De tweede daarvan komt 
overeen met de beschrijving van Knock uit 1788 
en daaruit blijkt dat het orgel uiteindelijk negen 
registers gekregen moet hebben: Gedact 8 voet 
bas/discant, Prestant 4 voet, Blockfluijt 4 voet 
bas/discant, Octaaf 2 voet, Switserspijp, Ter-
tiana bas/discant, Mixtuur, Sexquialter en Vox 
Humana 8 voet

Veel belangrijke Friese orgelmakers hebben in 
de loop van de tijd aan dit instrument gewerkt. 
We komen onder anderen Jan Harmens tegen 
(van 1692 tot 1720) en ook Johann Michaell 
Schwartzburg, die het orgel van 1732 tot 1748 
in onderhoud had. Onder diens leiding werd het 
instrument in 1736 flink uitgebreid. Het kreeg 
een borstwerk van vijf registers (volgens Knock: 
Praestant, Cornet 3 sterk, Quintfluit 11/2 voet, 
Gemshoorn, Voxhumana en een tremulant) en 
een vrij pedaal (Octaaf 8 voet en Trompet 8 voet). 
Na Schwartzburg komen we onder meer nog de 
namen van Pieter de Vries en Albert van Gruisen 
in de kerkvoogdijrekeningen tegen.

Een nieuw orgel: opdracht voor Johan 
Adolf Hillebrand
In 1814 namen de kerkvoogden van Raerd het 
besluit om hun oude kerk af te breken en een 
nieuwe te laten bouwen. De grafzerken en het 
interieur keerden nog wel in de nieuwe kerk te-
rug, maar het Baderorgel verdween. Jongepier 
vermoedt dat het te ouderwets werd gevonden 
vanwege de springlade en de manuaalomvang 
van 45 tonen. Hoewel Van Gruisen het oude 
orgel tot de afbraak van de kerk in 1814 in on-
derhoud had, werd hem geen opdracht voor 
een nieuw instrument verstrekt. Die ging naar 
zijn voormalige leerling Johan Adolf Hillebrand. 
Toen deze in 1811 nog bij Van Gruisen in dienst 
was, kreeg hij vanwege de drukke werkzaamhe-
den bij de montage en afwerking van het orgel 
in Hallum zo veel verantwoordelijkheid, dat hij 
op het idee kwam om voor zichzelf te beginnen. 
Hij kreeg ook het Hallumer instrument onder zijn 

“GETUIGENIS VAN ZYNE BEKWAAMHEID”
Hillebrand-van Damorgel Raerd gerestaureerd

Op zaterdag 2 juni 2012 is met een feestelijk concert door orgeladviseur Stef Tuinstra het gerestaureerde Hillebrand-van 
Damorgel in de Laurentiuskerk van Raerd (B) opnieuw in gebruik genomen. Besteedden we vorig jaar in de Friese Orgelkrant 
uitgebreid aandacht aan de kerkrestauratie, in deze editie staan we uitvoerig stil bij het herstel van dit belangwekkende in-
strument. Voor de inhoud van dit artikel hebben we - behalve uit eigen onderzoek - rijkelijk geput uit de brochure 'De orgel-
geschiedenis van de Hervormde Kerk te Raerd', die Jan Jongepier in 2006 schreef in de reeks publicaties van de Stichting 
tot Behoud van het Nederlandse Orgel. Daarnaast leverden de restauratierapporten van Jan Jongepier en Stef Tuinstra én 
de Geschiedeniskroniek van laatstgenoemde een schat aan informatie. Vooral uit die geschiedeniskroniek hebben we nogal 
eens geciteerd zonder de bron te vermelden. Overigens wel met toestemming van de auteur.

Historische afbeelding op kopergravure: gezicht op het dorp Rauwerd. Fries Scheepvaart Museum, Sneek.

hoede, maar dat lijkt geen succes te zijn ge-
weest. In 1816 - het bouwjaar van het Raerder 
orgel - laat Van Gruisen via een advertentie in 
de Leeuwarder Courant weten dat hij Hallum 
zelf weer in onderhoud heeft en dat hij hersteld 
heeft wat Hillebrand in zijn ondeskundigheid 
had verprutst. Hillebrand reageert daarop met 
een sneer naar de beide zonen van Albert van 
Gruisen. Ze zullen toch moeten toegeven dat 
“men eerst knecht dient geweest te zyn, om een 
goed meester te worden, en altyd niet in de ge-
legenheid is om dadelyk als zoon Compagnon 
van zyn Vader te wezen; terwyl voor het overige 
de begunstiging, waar mede de ondergeteken-
de van anderen vereerd wordt, voor hem zelve 
voldoende genoeg is, om zich aan geen Laster 
te stooren, en zich te blyven aanbeveelen aan 
zyne geëerde Begunstigers, die toch niet zul-
len worden afgeschrikt door eene Advertentie, 
waarin haat en eigen Lof zoo zichtbaar door-
straalen.” Hillebrand ondertekent zijn adver-
tentie met “J.A. HILLEBRAND, Als Orgelmaker, 
Spiegelmaker en Schrynwerker, op de hoek van 
de Burmaniastraat.”

Is het toeval dat de kerkvoogden van Raerd op 
23 augustus van datzelfde jaar in een adver-
tentie melden dat ze zich verplicht voelen “ ter 
handhaving van de eer en den goeden naam 
van J.A. Hillebrands, te attesteren, dat het Or-
gel in de Gereformeerde Kerk aldaar door hem 
gemaakt, met opzigt op deszelfs Zamenstelling 
en Toonen, de goedkeuring van eenen des-
kundigen, wien de beoordeling daar van was 
toebetrouwd, heeft weggedragen, dat het dus 
getuigenis van zyne bekwaamheid geeft”? Hil-

Het Hillebrand-Van Damorgel (1818 / 1863) vóór de 
restauratie van 2011-2012. 
Foto: Johan Sjoukema, Leeuwarden.

lebrand zal uiteraard geen bezwaar tegen deze 
advertentie gehad hebben, maar misschien is 
ze ook wel geplaatst door de kerkvoogden om 
nog maar eens te benadrukken dat hun keuze 
voor hem als orgelmaker toch wel de juiste was. 
De deskundige over wie ze het hebben, was 
Jelle Petrus Greijdanus, organist van de Grote 
Kerk van Heerenveen.
Het lijkt er overigens op dat Van Gruisen wel 
enig recht van spreken had: de Hillebrandorgels 
in Niawier (1818) en Marrum (1831) werden bij 
oplevering afgekeurd en door orgelbouwer Loh-
mann uit Groningen in gewijzigde vorm voltooid 
en in Drachten (1820) werd Lohmann er in 1833 
bijgehaald om een en ander te herzien. In 1835 
stopte Johan Adolf met zijn orgelbouwactivitei-
ten. Hij beperkte zich daarna tot het vervaardi-
gen van spiegels en meubels.

Vijf dagen voor bovengenoemde advertentie, 
op 18 augustus 1816, was het instrument in 
gebruik genomen. De ‘Boekzaal’ geeft de vol-
gende dispositie:

Manuaal: Bourdon 16 vt, Prestant 8 vt, Holpyp 
8 vt, Octaaf 4 vt, Speelfluit 4 vt, Quint 3 voet, 
Mixtuur 3 en 4 sterk, Sexquialter 2 sterk, Cornet 
3 en 4 sterk, Trompet 8 voet bas en discant. 
Rugwerk: Fluit doux 8 vt, Fluit travers 8 vt, Vi-
ola di Gamba 8 voet discant, Prestant 4 vt, Fluit 
d’ amour 4 vt, Superoctaaf 2 vt , Voxhumana 8 
voet.

Het pedaal was aangehangen. Jongepier gaat 
ervan uit dat het instrument een schuifkoppel 
gehad heeft. Op het rugwerk was een inliggen-
de tremulant aanwezig. 

'Modernisering' door Van Dam
Hillebrand heeft het instrument veertien jaar in 
onderhoud gehad, tot 1830. Drie jaar later lezen 
we de naam van de orgelbouwer L.J. van Dam 
in de boeken: hij verplaatst voor 200 gulden de 
balgen van het orgel van de toren naar de or-
gelgalerij. In deze tijd zou het instrument ook 
opnieuw geschilderd kunnen zijn. In de eerste 
kleurperiode was de eiken kas met lijnolie met 
een rood pigment ingekleurd. Op een gegeven 
moment is deze in een rode mahonie-imitatie 
overgeschilderd. Uit kleuronderzoek is gebleken 
dat in elk geval naast de speeltafel op deze ma-
honielaag goudsjablonen waren aangebracht. 
Bij deze fase past ook het geschilderde rode 
orgelgordijn, dat onder de nu weer zichtbare 
blauwe draperie is aangetroffen.

Kleurlaag op de orgelkas uit het midden van de 19e 
eeuw. Er zijn sporen van onderlagen te zien, te weten 
goudsjablonen op mahonie. 
Foto: Willem Hansma, Tersoal.

Uit de kerkvoogdijboeken blijkt dat vanaf 1835 
Pieter Jans Radersma uit Wiuwert het orgel in 
onderhoud had. In 1852 neemt Willem Hardorff 
het stokje van hem over. In 1862 heeft hij twee 
bestekken gemaakt ‘aangaande de vernieu-
wing’ van het instrument. Hij voerde het werk 
echter niet uit, want in 1863 heeft orgelbouwer 
L. van Dam & Zonen voor 2.315 gulden het 
orgel flink gemoderniseerd. Vooral houten on-
derdelen waren volgens de visie van Van Dam 
aan vernieuwing toe. Zo maakte hij een nieuwe 
windvoorziening (magazijnbalg met 2 schep-
balgen en handpomp) en verving hij windladen, 
mechanieken, handklavieren en de frontpijpen. 
Ook de dispositie werd gewijzigd. De Mixtuur en 
de Sexquialter van het hoofdwerk werden ver-
wijderd en daarvoor kwam een Roerfluit 8 voet 
in de plaats. Daarnaast wisselden de Speelfluit 
en de Octaaf van plaats. Tenslotte werd de Fluit 
travers (D) vervangen door een Salicionaal (D).

Jongepier veronderstelde dat het orgel toen ook 
wit geschilderd is. In de boeken zijn daar ech-
ter geen aanwijzingen voor te vinden. Daarom 
vermoeden wij dat deze witte laag niet in 1863 
maar pas in 1871 is aangebracht. Toen had de 
kerk namelijk te kampen met een enorme lek-
kage en vinden we grote posten aan - helaas 
ongespecificeerd - schilderwerk in het reke-
ningboek van de kerkvoogdij. De inwijding van 
het door Van Dam gemoderniseerde orgel vond 
plaats op 28 juni 1863. Het orgel werd toen be-
speeld door Klaas Suringbroek, organist van de 
Grote Kerk te Leeuwarden. Hij keurde het orgel 
eveneens en ontving hiervoor 25 gulden. 
Het was de gewoonte van Van Dam om ver-
wijderde onderdelen in volgende projecten te 
hergebruiken. Dat leidde voor de opdrachtgever 
uiteraard tot lagere kosten. Bij het Hillebrandma-
teriaal is dat ook gebeurd. We vinden Raerder 
pijpen terug in de orgels van Kinderdijk (waar 
zich ook de hoofdwerklade bevindt) en Oos-
terhesselen. De rugwerklade kwam via twee 
gereformeerde kerken te Leeuwarden in de Vrij-
gemaakt Gereformeerde Kerk van Harlingen te-
recht, waar ze in 2004 door brand verloren ging.

Van Dam hield het instrument in onderhoud. In 
1870 kreeg hij opdracht om herstelwerk te ver-
richten: “Betaald aan de Heeren L. van Dam 
en Zonen te Leeuwarden, wegens belangrijke 
reparatien aan de windladen, tongwerken en re-
gisters aan het orgel in de kerk door lekkasie ver-
oorzaakt en jaarlijkse stemming en onderhoud 
van het orgel, eene somma van vier en negentig 
guldens en vijftig cents, blijkens kwitantie no 
22.” Waterschade dus. Zoals gezegd, vermoe-
den we dat het orgel toen ook wit geschilderd 
is. Het ligt dan voor de hand dat in combinatie 
daarmee de geschilderde draperie haar blauwe 
kleur heeft gekregen. Tenslotte werd houtsnijder 
H.P. Born te Leeuwarden betaald “voor twee 
snijstukken bezijden het orgel in de kerk”. Het 
lijkt hier om het snijwerk op de balustrades te 
gaan. Vanaf 1903 voerde de Leeuwarder firma 
Bakker & Timmenga het onderhoud uit. Zij kreeg 
in 1909 ook de opdracht om het orgel schoon te 
maken en te herstellen na de ingrijpende herin-
richting van de kerk onder leiding van architect 
Hendrik Kramer uit Leeuwarden. Die streefde 
naar zichtbare, natuurlijk materialen: het geschil-
derde eiken meubilair van de kerk werd geloogd 
en het orgel kreeg een eiken imitatielaag in een 
middelbruine kleur. Tien jaar later, in 1919, haal-
de Bakker & Timmenga de Voxhumana van Hil-
lebrand van het rugwerk en zette er een ‘Sanft-
hoorn’ van fabrieksmakelij voor in de plaats. We 
kunnen wel stellen dat dit de laatste ingreep in 
het instrument is geweest.

De orgelrestauratie van 2011-2012
Nadat Jan Jongepier in 2005 op eigen initiatief 
een orgelrapport had opgesteld, werd in ver-
band met zijn aanstaande pensionering Stef 
Tuinstra in 2008 tot adviseur benoemd. Na 
aanvullend onderzoek heeft hij het definitieve 
restauratieplan opgesteld. Orgelmakerij Reil in 
Heerde kreeg de opdracht om het werk uit te 
voeren. Vanwege drukte in het bedrijf startte het 
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Interieur van de Raerder Laurentiuskerk circa 1908.

werk pas in mei 2011. Intussen was boven het 
instrument een draperieschildering ontdekt, die 
in 1909 bij de herinrichting van de kerk wegge-
schilderd bleek te zijn. In overleg met de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed werd besloten 
deze schildering bloot te leggen en te restaure-
ren. De opdracht voor die restauratie werd ver-
strekt aan Art-decor in Heerenveen. Dit bedrijf 
kreeg niet alleen de taak om de gewelfschilde-
ring te herstellen: ook de orgelkas en het meu-
bilair van de kerk moesten geschilderd worden 
in kleurstelling van vóór 1909. Kleuronderzoek 
door Helmer Hut werd aangevuld met extra 
kleur- en bouwhistorisch onderzoek door Frank 
van der Waard en door Randolph Algera. De 
Rijksdienst stelde extra subsidie beschikbaar. In 
september 2011 werd begonnen met het werk, 
waarbij het orgel zijn witte kleur terugkreeg en 
de ornamentiek werd voorzien van nieuw blad-
goud. Bij het goud op het blinderingssnijwerk 
kon worden volstaan met een schoonmaak-
beurt.

Van het instrument zelf werd de windvoorzie-
ning opnieuw verlijmd en beleerd en er werd 
een nieuwe windmotor buiten het orgel achter 
de balgkast geplaatst. De fraai en klassiek ge-
maakte windladen van Van Dam werden geheel 
ontleed, schoongemaakt, opnieuw verlijmd en 
op authentieke wijze beleerd. Ook werden ex-
tra viltringen aangebracht voor een bestendige 
sleepafregeling. De laatste decennia was het 
orgel steeds zwaarder gaan spelen. Herstel van 
de register- en speelmechanieken was dan ook 
hard nodig. Kapotte elementen werden vervan-

gen door in de orgelmakerij precies nagemaakte 
onderdelen. Ook de claviatuur en de orgelbank 
van Van Dam en het pedaalklavier van 1816 
werden zorgvuldig gerestaureerd. Het oude 
ivoren klavierbeleg van de ondertoetsen was 
nog aanwezig. Bij de restauratie is gepoogd het 
oude aanzien van de antieke materialen zoveel 

Claviatuur en registerknoppen na restauratie. 
Foto: Johan Sjoukema, Leeuwarden

mogelijk te bewaren. Tenslotte is de omgeving 
van het orgel aangepakt: balgkast, trapopgang 
en losse banken zijn in de nog aanwezige bij-
passende oude kleuren geschilderd.

Uiteraard is ook het pijpwerk onder handen ge-
nomen. Dit werd voorzichtig schoongemaakt, 
het front licht gepolijst en de labia werden op-

nieuw verguld. Het houten pijpwerk werd op-
nieuw verlijmd. De vele beschadigingen van het 
metalen pijpwerk werden hersteld: ingescheur-
de randen en afgescheurde baarden moesten 
gesoldeerd worden, deuken op leesten wer-
den recht geklopt en hoedafdichtingen werden 
winddicht en stemmingsstabiel hersteld. Het 
fabriekstongwerk uit 1919 werd vervangen door 
een kopie van de Dulciaan van het Hillebrandor-
gel in Marrum. Voor een Dulciaan werd gekozen, 
omdat noch van Hillebrand noch van Van Grui-
sen een Vox Humana is overgeleverd. Derhalve 
zou elke keus van een Vox Humana te veel op 
fantasie berust hebben.
De intonatie van het gehele orgel was in de loop 
der tijd slechts een beetje aangepast op de 
steeds lekker wordende windlade. De winddruk 
zoals Van Dam die had aangebracht, bleek ook 
nauwelijks te zijn verhoogd. Er is afgezien van 
vergaande egalisatie. Na 1863 is het pijpwerk 
amper ingekort, zodat de huidige toonhoogte 
ook die van 1863 geweest moet zijn. Het resul-
taat is een uitbundig en krachtig, maar ook ver-
fijnd klinkend instrument. 
De huidige aanleg en klank zijn nog vrijwel ge-
heel zoals die in 1863 zijn gerealiseerd. De kern 
van het Hillebrandorgel bleef wel bewaard, maar 
Van Dam heeft met zijn werkzaamheden zo’n 
groot stempel op dit orgel gedrukt dat duidelijk 
sprake is van twee artistieke werelden die elkaar 
in dit geval gelukkig versterken en niet weg-
drukken. De gedistingeerde, perfecte en enigs-
zins strakke stijl van Van Dam heeft in Raerd 
een gelukkige partner gevonden in de joyeuse 
18e-eeuwse en losse vrijheid-blijheidstijl van 

De uitbundige decoratie op de kassen van het Rugwerk en het Hoofdwerk. Foto: Willem Hansma, Tersoal.

Hillebrand; gloedvolle warmte in een perfecte 
dosering, door Van Dam geredigeerd en gere-
gisseerd.

Op zondagmiddag 23 juni, precies 150 jaar na 
de oplevering van het vernieuwde instrument 
door Van Dam zal Theo Jellema een concert op 
het Hillebrand-van Damorgel verzorgen (zie de 
Friese Orgelagenda).

De huidige dispositie:
Hoofdwerk I (C - f3): Prestant 8 vt, Bourdon 16 
vt, Roerfluit 8 vt, Octaaf 4 vt, Fluit 4 vt, Quint 3 
vt, Octaaf 2 vt, Cornet 3 sterk, Trompet 8 vt B / D
Rugwerk II (C - f3): Prestant 4 vt, Salicionaal 8 
vt D, Fluit dolce 8 vt, Viool di Gambe 8 vt, Roer-
fluit 4 vt, Speelfluit 2 vt en Dulciaan 8 vt
Pedaal (C - d1): aangehangen

Werktuiglijke registers: 
Tremulant rugwerk (inliggend), afsluitingen voor 
manuaal I en manuaal II. De oude knop Zwijger 
16 vt is benut voor de Bourdon 16 vt bas. De 
oude knop Bourdon 16 vt is nu de discant.

Toonhoogte: 
a1 = 433,8 Hz bij 18 graden Celsius. Stemming: 
vrijwel gelijkzwevend. Winddruk: 64 mm water-
kolom. Windvoorziening: grote magazijnbalg 
met twee schepbalgen en handpomp in een 
balgkast rechts naast het orgel.

      
   Willem Hansma

Het bestek en snijwerk van het orgel 
van de Waalse Kerk in Leeuwarden

Van veel 17e- en 18e-eeuwse Friese orgels zijn disposities bewaard gebleven, 
maar originele bestekken zijn zeldzaam. Een gelukkige vondst bracht het bestek 
uit 1738 van het bekende Schwartzburgorgel van de Waalse Kerk te Leeuwarden 
tevoorschijn in het Koninklijk Huisarchief te ’s-Gravenhage. Het bevindt zich daar 
in een dossier met een brief van jonker Tjalling Aedo Hessel Roorda van Sixma 
(1707-1775). Deze regent was een vertrouweling van de Friese stadhouderlijke 
familie en dankte daaraan zijn benoeming tot presiderend burgemeester van Sta-
voren. Vanuit die functie kon hij lid zijn van de Staten van Friesland en van daaruit 
van de admiraliteitscolleges van Amsterdam en Friesland en later lange tijd van 
het College van Gedeputeerde Staten. Als gedeputeerde bemoeide hij zich met 
het orgel van de Waalse Kerk in Leeuwarden. Deze kerk werd sinds 1659 in stand 
gehouden op kosten van de Staten van Friesland, die behalve het onderhoud van 
het kerkgebouw ook de traktementen van de predikant, de organist en de koster 
betaalden. De Waalse Kerk, die meestal Franse Kerk werd genoemd, telde onder 
haar leden veel hovelingen van de Friese stadhouderlijke familie en militairen van 
het Leeuwarder garnizoen.

De brief van Tjalling van Sixma van 5 juli 
1738, geschreven in Leeuwarden en gericht 
aan de Friese stadhouder Willem Karel Hen-
drik Friso in ’s-Gravenhage, handelt over po-

litieke zaken en over het stadhouderlijk zeil-
jacht, maar ook over het orgel: ‘Hier nevens 
hebbe ick de eere aan Uw Weledele Hoog-
heijt toe te senden een besteck van het Orgel 

in De fransche kerck, ingevolge de Ordres 
van Hare koninglijke Hoogheijt, door mij met 
den Orgelmaker gemaackt. waartoe ik de 
eerste duisent Guldens ingevolge het bestek 
aan de secretaris Arnoldi hebbe gevraagt, die 
aangenomen heeft’.
In dit artikel publiceer ik het bestek en deel 
ik iets mee over het snijwerk waarmee de 
orgelkas werd versierd. Volgens het bestek 
behoorde dit snijwerk tot het aangenomen 
werk, met uitzondering van het ruggenschot. 
Uit archivalia blijkt dat dit door de Staten van 
Friesland werd betaald.
De geschiedenis van het orgel als instrument 
is reeds meerdere malen beschreven, onder 
andere door Hans Algra en Jan Jongepier, 
die laat ik hier daarom achterwege.

Schenking door prinses Anna
Veel elkaar naschrijvende auteurs melden on-
terecht dat het orgel aan de kerk geschonken 

werd door prinses Maria Louise van Hessen 
Kassel (‘Marijke Meu’). Bij de restauratie van 
het instrument in 1950 door de firma Flentrop 
werd in de kleppenkast deze notitie gevon-
den: ‘Anno 1739 is dit orgell door Koniglicke 
hoh heyt de kronbrincesse Anna, Gemalin 
van Sien hogheyt den brins van Oranje ge-
maeckt van Michaell Schwart orgellmaker 
dot Lewarde’.
De Engelse princess-royal, Anna van Han-
nover (1709-1759), huwde in 1734 in Lon-
den met de Friese stadhouder Willem Karel 
Hendrik Friso (1711-1751). Georg Friedrich 
Händel, die deze muzikale koningsdochter 
les gaf, componeerde voor haar huwelijk 
het anthem ‘This is the day the Lord hath 
made’ (HWV.52). Twee jaar na haar vesti-
ging in Leeuwarden besloot de muzikale 
prinses de Waalse Kerk een orgel te schen-
ken. Als orgelbouwer werd Johann Michaël 
Schwartzburg (Mühlhausen, 1696 - Leeu-
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Het ruggenschot van Jaan Oenema met de wapens 
van Oranje Nassau en Hannover. Foto: Sytse ten 
Hoeve.

warden, 1748) gekozen. Hij was in 1725 met 
Christian Müller naar Leeuwarden gekomen 
om aan het orgel in de Grote Kerk te werken. 
Na het vertrek van Müller naar Amsterdam, 
bleef Schwartzburg in Leeuwarden om van 
daaruit in Friese dorpskerken orgels te ver-
nieuwen, dan wel te herstellen en ook nieuw 
te bouwen (Wolvega 1733, Burchwert 1735, 
Morra 1740). 
In de vergadering van Gedeputeerde Staten 
van Friesland van 20 december 1736 kwam 
de voorgenomen schenking van het orgel 
door de prinses aan de orde en op 13 juli 
1737 werd de gedeputeerde Sixma aange-
steld tot gecommitteerde om de bouw van 
het orgel te organiseren en de contacten 
daarover met de prinses en haar gemaal te 
onderhouden. Op 30 april besloten gede-
puteerden het gewelf van de Waalse Kerk 
te laten verhogen om het orgel er onder te 
kunnen plaatsen. Martin Olivier werd tegen 
een traktement van 150 gulden per jaar aan-
gesteld als organist en er werd een salaris 

Het Schwartzburgorgel (1740) in de Waalse Kerk te Leeuwarden. Foto: Sytse ten Hoeve. 

bepaald voor de ‘puistertreder’. Nog een ver-
gadering later werd een vergoeding van 150 
gulden vastgesteld voor de organist van de 
Grote Kerk, Reinoldus Popma van Oevering, 
die als adviseur bij de orgelbouw was opge-
treden. Hij kreeg ook 30 gulden per jaar voor 
het onderhoud.

Het snijwerk aan het orgel
Uit de artikelen 9 en 10 van het bestek kan 
worden opgemaakt dat de levering van het 
snijwerk aan de orgelkast in de aanneemsom 
was begrepen. Alleen het wapen was tot last 
van de prinses. De gedeputeerden besloten 
op 5 juli 1742 ‘te approberen dat de wape-
nen van sijn hoogheyt den heere erfstadhou-
der en van haar koninklijke hoogheyt me-
vrouw de princesse desselfs gemalinne als 
een ornament daar voor geplaast sijn, gelijk 
geapprobeert wort bij desen. Sullende aan 
de beeldsnijder Jan Oenema ordonnantie op 
versoek worden toegestaan ter somma van 
twee hondert aght en 't sestigh carolusgul-
dens en sal extract van desen aan ’s lands 
reekenkamer worden toegesonden om te 
strecken tot haar Edelens informatie’.
Volgens de registratieboeken van betalings-
ordonnantiën op de ontvanger van de Con-
sumptiën werd de beeldhouwer op 6 juli 
1742 betaald: ‘Jaan Oenema Mr. beeldhou-
wer binnen Leeuwarden wegens 't maeken 
van de wapens van haer doorlugtigheden 
de heere prince en mevrou de princesse van 
Orange en Nassau etc. etc. etc. in de France 
kerk aldaer volgens resolutie van den 5 deser 
fl 268-0-0’. Eerder, namelijk op 23 februari 
1741, ontving de schilder J. Wiarda al fl. 125-
16-0 ‘wegens het verven en vergulden van 
het nieuwgemaakte orgel in de Franze kerk’.
In het snijwerk aan het ruggenschot staan 
het wapen van Oranje Nassau (omgeven 
door het lint van de Orde van de Kouseband) 
en dat van Hannover centraal. Bij de restau-
ratie van het orgel in 2002 zijn ze in de juiste 
positie geplaatst; daarvoor waren ze verwis-
seld. De wapenschilden worden gehouden 
door klimmende leeuwen en gedekt door 
een vorstelijke kroon, die geflankeerd wordt 
door bazuinengelen. De piëdestal onder de 
wapens wordt geflankeerd door karyatiden 
(halffiguren), die uit voluten voortkomen. Te-
gen de voorzijde bevinden zich een harnas 

en een scala aan krijgsattributen. De onder-
delen van het snijwerk worden met elkaar 
verbonden door acanthusbladeren, drape-
rieën en lijstwerk met knorren.

Het snijwerk wordt op de balustrade geflan-
keerd door vier bebladerde piëdestallen. De 
ornamenten aan de orgelkas zijn in dezelfde 
trant uitgevoerd. In de vleugelstukken, be-
staande uit voluten met acanthusloof, vallen 
de musicerende putti (kinderfiguurtjes) op. 
De viool en gamba spelende putti zitten on-
der een baldakijn. Op de hoofdtoren is in de 
bekroning van acanthusloof de harpspelen-
de koning David geplaatst. De bekroningen 
van de zijtorens bestaan behalve uit blador-
namenten uit bustes. Het verfijnde blinde-
ringswerk voor de pijpen bestaat uit elkaar 
snijdende C-voluten, die gecombineerd zijn 
met een lintvormig ornament en bladeren.

Alle ornamentiek is nadrukkelijk ontleend 
aan voorbeeldprenten van de vermaarde 
architect en decorateur, Daniël Marot (1661-
1752), die via het Friese Hof een grote invloed 
had op de architectuur en kunstnijverheid in 
Friesland.

Jaan Oenema 
Er hoeft geen enkele twijfel over te bestaan 
dat het snijwerk aan het ruggenschot en aan 
de orgelkast van één hand zijn. Dat is de 
hand van Jaan Oenema.

De decoraties aan de kast zijn wel eens in 
verband gebracht met zijn Leeuwarder tijd-
genoot, collega en concurrent Jacob Sydses 
Bruinsma (1698-1763), die een groot deel 
van het snijwerk van het Müllerorgel van de 
Grote Kerk vervaardigde. Hij baseerde zich 
ook op de voorbeelden van Daniël Marot, 
maar koos daaruit andere elementen dan 
Oenema. 

Zijn blad- en bandwerk is zwaarder en voor-
al in de anatomie van figuren als putti is hij 
zwakker, zoals het snijwerk aan het Müller-
orgel in de Grote Kerk laat zien. Een goed 
voorbeeld van Bruinsma’s werk is te vinden 
aan het ruggenschot van het Schwartzburg-
orgel in Wolvega (1733). In Morra leverde hij 
ook het snijwerk aan het Schwartzburgorgel 
(1740) en aan een grafsteen voor de familie 
Botma (1735). 

Dezelfde Bruinsma moet op grond van stijl-
kenmerken aangewezen worden als vervaar-
diger van het snijwerk van het Schwartz-
burgorgel in Burchwert (1735) en van een 
grafsteen van de schenker van dit orgel is 
bovendien zijn rekening (1727) bewaard ge-
bleven. Merkwaardigerwijs werd het snijwerk 

De bekroning van de hoofdtoren met de harpspelende koning David. Foto: Sytse ten Hoeve.

op de orgelpei in Burchwert (onder andere or-
namentwerk en putti die de vier jaargetijden 
voorstellen) en op de preekstoel in 1727, ar-
chivalisch aantoonbaar, door Jaan Oenema 
geleverd. Jaan Oenema, die Rooms-katho-
liek was werd in 1684 of 1685 in Ysbrechtum 
geboren. In 1708 werd hij burger van Leeu-
warden en lid van het steenhouwersgilde 
aldaar. Zijn atelier was aan de Nieuweburen. 
Hij overleed in 1764. In de eerste helft van 
de 18e eeuw heeft hij een groot aandeel 
gehad in de decoratie met beeldhouwwerk 
in hout en steen van kerkgebouwen, states 
en andere woonhuizen in Friesland. Een an-
der orgel dat hij van snijwerk moet hebben 
voorzien is dat van Sint-Annaparochie, ge-
bouwd in 1727 door Johannes Radeker. De 
opdrachtgevers waren leden van de familie 
Van Haren, die veel in hofkringen verkeerden.

Houtsnijwerk van de hand van Oenema aan 
preekstoelen en ander kerkmeubilair is te vin-
den in de kerken van Driesum (1713), Oos-
terbierum (1714) en, zoals reeds vermeld, in 
Burchwert (1727). Een gesigneerde grafzerk 
voor de familie Van Asperen (1718) in de kerk 
van Grou en het poortje van het Westerhuis-
vrouwengasthuis (1737) in Franeker geven 
een goed beeld van zijn werk in steen. Zowel 
in steen als in hout leverde hij de rijke deco-
raties van het Viersenhuis (1741), dat aan 
de Tweebaksmarkt 64 in Leeuwarden thans 
deel uitmaakt van het Provinsjehûs. 

Een schoorsteenmantel, die Jaan Oenema 
van snijwerk voorzag, is afkomstig uit een 
huis van de familie Buma aan de oostzijde 
van de Tweebaksmarkt en sinds 1877 te vin-
den in het buiten De Klinze te Âldtsjerk. De 
decoratie van dit stuk omvat veel elemen-
ten die ook aan de orgelkast van de Waalse 
Kerk te vinden zijn. De fraai gebeeldhouwde 
stadhoudersstoel (1724) van Leeuwarden is 
aan hem toe te schrijven, evenals de orna-
menten aan de kast (1712) voor de elfdelige 
Blaeu-atlas die prins Johan Willem Friso aan 
de Academie van Franeker schonk (thans in 
Tresoar).

Van het vele werk dat Jaan Oenema in Fries-
land leverde is dat aan de orgelkast in de 
Waalse kerk ongetwijfeld het meest uitbun-
dig en indrukwekkend. Sinds de restauratie 
van de orgelkast in 1986 spreekt het snijwerk 
veel meer doordat de sombere okerkleur van 
de kast werd vervangen door een blauw-
groene kleur.

 Sytse ten Hoeve
Zie slot van dit artikel op pagina 22.
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Het charmante Bakker & Timmengaorgel 
van It Heidenskip gerestaureerd

Op 31 januari 1910 leverde de firma Bakker & 
Timmenga te Leeuwarden een nieuw orgel voor 
de hervormde kerk van It Heidenskip. Op 31 
januari 2010 werd het honderdjarige bestaan 
van het instrument gevierd. Na een dienst in 
de inmiddels protestantse kerk, geleid door 
mevr. ds. D.M. Hasper, vond een bijeenkomst in 
dorpshuis ‘It Swaeigat’ plaats. Dhr. G. Twijnstra 
en dr. J.D.Th. Wassenaar verzorgden een pre-
sentatie over de geschiedenis van het orgel. De 
middag werd in de kerk afgesloten met een con-
cert door Theo Jellema, organist van de Grote 
Kerk te Leeuwarden. De jubileumviering vormde 
meteen het startschot voor het ontwikkelen van 
plannen tot restauratie van het instrument. Die 
werden ook uitgevoerd. Op 6 mei 2012 werd het 
orgel weer in gebruik genomen. 

Het instrument
Op 10 februari 1909 brachten organist B. Wielin-
ga, tevens hoofd van de christelijke volksschool 
te Workum, en het bestuur van ‘Ons eeuwig be-
lang’ (later: de Financiële Commissie) te It Hei-
denskip een bezoek aan Bakker & Timmenga. 
Op 25 maart 1909 werd het contract voor de 
bouw van het nieuwe orgel getekend, ‘te Hei-
denschap (Workum)’. Als prijs werd de som van 
twaalfhonderd gulden afgesproken. Voor het in-
strument werd de volgende dispositie overeen-
gekomen:

Prestant  8 vt
Bourdon  8 vt
Viola  8 vt
Octaaf  4 vt
Fluit  4 vt
Octaaf  2 vt

Het orgel zou een aangehangen pedaal en een 
mechanische sleeplade krijgen. De omvang van 
het manuaal: C-f3; de omvang van het pedaal: 
C-g0.

Voor de financiering van het orgel werden ‘aan-
deelen van tien Gulden’ uitgegeven. Tevens wa-
ren er gemeenteleden die lammeren voor het or-
gelfonds weidden. In het notulenboek van ‘Ons 
eeuwig belang’ komen de beide geldstromen 
vaak voor, de aandelen voor het laatst in 1913, 
de lammeren (lees: een schaap) in 1945.

Naar verluidt, is het nieuwe orgel per trein naar 
Workum vervoerd en vervolgens per boeren-
wagen naar It Heidenskip gebracht. Het notu-
lenboek van ‘Ons eeuwig belang’ vermeldt met 
betrekking tot de ingebruikneming: ‘Zondag 6 
February 1910 is het met een toepaszelijk woord 
over den 150ste Psalm door den Wel.E.W. Heer 
F.G. Hospers ingewijd en door den Heer B. Wie-
lenga bespeeld het welk tot allen genoegen was 
van een groote Schaar aan Wezigen.’

Bakker & Timmenga heeft het nieuwe orgel vrij-
wel elk jaar onderhouden en gestemd. In 1942 
besloot de Financiële Commissie bij de orgel-
maker opgave te vragen voor restauratie van 
het orgel. In 1946 voerde de firma enkele grotere 
herstellingen aan het instrument uit en maakte 
men het schoon. In 1959 werd een elektrische 
windmachine geplaatst. 

De restauratie
In opdracht van de Stichting Beheer Kerkge-
bouw It Heidenskip voerde orgeladviseur Theo 
Jellema in april 2010 een onderzoek naar de 
staat van het orgel uit. Het instrument heeft zich 
in de honderd jaar van zijn bestaan goed gehou-

De claviatuur van het Schwartzburgorgel. Foto: Sytse ten Hoeve.

Dit Orgel op vorenstaande conditiën en Articulen door de HoogWelgeboren Heere T. A. van Sixma, mede Gedeputeerde Staet 
van Friesland, en regeerend Burgemeester der Stede Stavoren voor de somma van drie duisend en hondert en vijftig Carolus-
guldens aen de Orgelmakert M. Swartsburg besteed sijnde, is vastgesteld dat M. Swartsburg voorseid, bij ’t aenvaerden van 
dit werk sal genieten en ontvangen de somma van eeen duisend Carolusguldens, sullende hij van de overige twee duisend een 
hondert en vijftig Carolusguldens niets hebbende te pretenderen voor en aleer het werk volkomen geperfecteert en door een 
bequaem persoon opgenomen en bevonden sal sijn, alles wel en overeencomstig met het bestek gemaakt te sijn.

 Aldus gedaen en geaccorddert, actum Leeuwarden, onder twee eensluidende, den 2 Juli 1738,
 T. A. Sixma
 J. Michaell Schwartzburg
 ‘Koninklijk Huisarchief, ’s-Gravenhage, Inventaris van stukken betreffende Friesland uit het archief van prins Willem IV, 
 inventaris A-173-32, nr. 1140.
 H.P. Algra, De orgelbouwer Johann Michaël Schwartzburg en zijn werk (niet uitgegeven doctoraalscriptie, 
 Leeuwarden/Utrecht, 1987, Peter Karstkarel,’ Nassause sporen in Leeuwarden II’, in: Oranje-Nasau Museum Jaarboek 
 1987 (Zutphen), blz. 79--92 en Hans van Nieuwkoop (eindred.), Het historische orgel in Nederland 1726-1769 (s.l. 1997), 
 blz. 125-127.
 Jan Jongepier, ‘Restauratie van een vorstelijk orgel’, in: Leovardia 5 (juni2001). 
 Tresoar, Archief van de Staten van Friesland 1580-1795 (Toegangsnr. 3), Resolutieboeken van Gedeputeerde Staten, 
 nrs. 2409 -2415.
 Tresoar, Archief Staten van Friesland (Toegangsnr. 3), nrs. 6725-6727.
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den. Toch zou een grote onderhouds- c.q. res-
tauratiebeurt na zo veel jaren geen overbodige 
luxe zijn. Jellema besloot zijn rapport als volgt: 
‘Ik spreek de hoop uit dat het charmante Bak-
ker & Timmenga-orgel van It Heidenskip, dat 
dankzij veel creativiteit gebouwd kon worden 
op daartoe nauwelijks toereikende plaatsruimte, 
weldra weer in zijn oorspronkelijke luister zal 
kunnen klinken! Het is het waard.’ 

Wat die ‘nauwelijks toereikende plaatsruimte’ 
betreft: het orgel van It Heidenskip is ‘een bij-
zonder geval’. Jellema licht toe: ‘In It Heidens-
kip is tussen galerijvloer en gewelf geen ruimte 
aanwezig voor een 8-voetsfront. Timmenga gaf 
het instrument een 4-voetsfront, maar boven 
het front loopt de kas tot aan het gewelf door. 

Dat levert boven de middentoren circa 40 cm. 
en boven de zijtorens circa 80 cm extra ruimte 
op. Bovendien ligt de aanzet van het front circa 
40 cm onder galerijniveau. De grootste frontpijp 
is de c van de Prestant 8 vt (4-voetslengte), de 
grootste binnenpijp op de lade is de a van de 
Viola 8 vt (circa 3-voetslengte), de grootste afge-
voerde open pijp binnen in het orgel is de G van 
de Prestant 8 vt (circa 6-voetslengte).’

Op basis van zijn bevindingen kwam Jellema 
met een restauratievoorstel. Het leidde begin 
2012 tot restauratie door Bakker & Timmenga, 
onder begeleiding van Jellema, waarbij de wind-
laden en de balg met scheppers gerestaureerd 
werden; de speelaard verbeterd werd door 
betere fixatie van de ventielveren; incidentele 

beschadigingen aan het pijpwerk en intonatie-
gebreken hersteld werden; de Tremulant her-
steld werd; de mechanieken van de claviatuur 
gerestaureerd werden; de kas gerestaureerd 
en tegen houtworm behandeld en het ontbre-
kende snijwerk aangevuld werd en het verfwerk 
(schilderwerk en houtimitatie) bijgewerkt en op 
plaatmateriaal naast de orgeltrap aangebracht 
werd. Tevens werden verlichting en elektrische 
bedradingen verplaatst, zodat die de directe or-
gelomgeving niet meer ontsieren. 

De ingebruikneming
Zoals gezegd, werd het gerestaureerde orgel op 
6 mei 2012 weer in gebruik genomen. Om 13.30 
uur vond een kerkdienst plaats met ds. W.F. 
Schormans als voorganger en dhr. A. Landman 

als organist. Daarna vertelde mevr. R. Noorden-
bos-Deinum, voorzitter van de Stichting Beheer 
Kerkgebouw It Heidenskip, over de restauratie. 
Ten slotte gaf Theo Jellema weer - net als op 31 
januari 2010 - een concert.

G. Twijnstra en dr. J.D.Th. Wassenaar

Dhr. G. Twijnstra is amateur-historicus. Hij is in 
het bijzonder geïnteresseerd in de geschiede-
nis van It Heidenskip en omstreken. Dr. J.D.Th. 
Wassenaar is predikant. Van 1996 tot 2004 was 
hij verbonden aan de hervormde gemeente 
Workum en de Samen op Weg-gemeente It 
Heidenskip. Tevens is hij voorzitter van de Com-
missie Orgelzaken van de Protestantse Kerk in 
Nederland.    
 

Jehan Titelouze (ca. 1563-1633)
Jehan Titelouze werd in circa 1563 geboren in 
Saint-Omer (in het huidige Frans-Vlaanderen, 
destijds de Spaanse Nederlanden). In 1585 is 
hij organist in Rouen, waar hij in 1588 na een 
concours organist van de kathedraal wordt. 
Deze functie bekleedt hij tot zijn dood op 24 
november 1633. Hij treedt veelvuldig op als or-
geladviseur en ontwerpt disposities. Vooral in 
zijn laatste levensjaren voert hij een intensieve 
correspondentie met de belangrijke theoreticus 
Marin Mersenne. Het orgel heeft dan nog niet 
het karakter dat het in de barok zal krijgen; Tite-
louze staat aan het begin van de ontwikkeling in 
die richting. Het orgel van de kathedraal wordt 
onder zijn advies in 1601 gerestaureerd. In 1604 
krijgt hij het Franse burgerrecht, in 1610 wordt hij 
kanunnik van de kathedraal. 
In 1623 publiceert hij bewerkingen van 12 Gre-
goriaanse hymnes, in 1626 gevolgd door be-
werkingen van het Magnificat in de 8 kerkto-
nen. Dit waren de eerste Franse orgeluitgaven 
sinds 1531. Uitgangspunt bij de compositie van 
de Hymnen is steeds de Gregoriaanse cantus 
firmus (hierna: cantus firmus), weergegeven 
in hele noten (voor de gemiddelde kerkgan-
ger wellicht moeilijk als zodanig te herkennen) 
en daardoor vaak iets afwijkend van de bij ons 
gangbare versie. De volgende hymnen zijn in 
onze liedbundels te vinden: Veni creator (Lied-
boek 237, Gezangen voor Liturgie 847), Pange 
lingua (GvL 838), Conditor alme siderum (Lb. 
226) en A solis ortus (Lb. 156). Omdat de Hym-
nen nogal moeilijk waren voor leerlingen heeft 
Titelouze geprobeerd de Magnificatbewerkin-
gen eenvoudiger te maken. 
Alle hymnen hebben een vergelijkbare opbouw: 
Ze bestaan uit meerdere – niet bepaald korte 
– versetten, acht keer zijn dat er 3, eenmaal 
slechts 2 en driemaal 4. Als voorbeeld geven we 
de indeling van Veni creator: 

Verset 1: Cantus firmus in het pedaal, de 3 ma-
nuaalstemmen zijn imitatorisch.
Verset 2: 4-stemmig imitatorisch, cantus firmus 
in de bovenstem. 
Verset 3: 3-stemmig, een 2-s.temmige canon in 
het octaaf, met de cantus firmus in lange noten 
in de middenstem.

Jubilerende componisten in 2013
Uit een grote lijst kozen we Titelouze – hij verdient meer bekendheid –, Scheide-
mann – het door hem in Hamburg bespeelde orgel is door Flentrop gereconstru-
eerd en zal met ingang van 2013 een aantrekkelijk reisdoel zijn voor orgelexcur-
sies – en Zachow, wiens oeuvre binnen het bereik van serieuze amateurs ligt en 
op vrijwel elk orgel gespeeld kan worden.

Een typisch Frans ‘kistpedaal’. Foto: Internet

Verset 4: een 4-stemmig motet. De thematiek in 
de versetten 1 en 4 is ontleend aan de cantus 
firmus, bij de versetten 2 en 3 is dat veel minder 
het geval. 
Titelouze geeft geen aanwijzingen voor de regi-
stratie, dit in tegenstelling tot latere componis-
ten als Francois Couperin, die de registraties 
nauwkeurig vastlegden. Misschien wilde Tite-
louze zich niet focussen op één bepaald orgel, 
maar hield hij rekening met uitvoering op orgels 
met verschillende specificaties en omvang. Was 
de partituur bedoeld als leidraad om al dan niet 
naar de mogelijkheden van instrument en uit-
voerder opgesmukt en uitgebreid te worden? 
Een door Titelouze in 1632 opgesteld bestek 
voor een nieuw orgel helpt ons misschien op 
weg. Dat orgel bestond uit Positif (Manuaal 1, 
gebaseerd op Montre 8 voet), Grand Orgue (Ma-
nuaal 2, gebaseerd op Montre 16 voet) en Pe-
daal. De manualen hadden 48 toetsen (C,D c3) 
en konden door een schuifkoppel gekoppeld 
worden bespeeld vanaf het ondermanuaal. Het 
pedaal had 28 toetsen (C,D e1), maar slechts 
3 registers (Bourdon 8 voet, Open Fluit 4 voet, 
Trompet 8 voet). In vers 1 en vers 3 van het Veni 
Creator heeft de melodie de omvang f0 t/m e1. 
Bij het eerste vers ligt het spelen van de can-
tus firmus in het pedaal met de Trompet 8-voet 
voor de hand. Aangezien de cantus firmus hier 
de baspartij is, zou men die een octaaf lager 
kunnen spelen (het wordt dan een 16-voets re-
gistratie). Wie het manuaal op 16-voets basis wil 
spelen, moet de cantus firmus een octaaf lager 
spelen. Ook bij het derde vers kan de cantus 
firmus in het pedaal met de Trompet worden 
gespeeld (een octaaf lager met de Open Fluit 
lijkt zeer onwaarschijnlijk!). Een andere moge-
lijkheid: speel de tweestemmige canon op het 
tweede manuaal en de cantus firmus met de 
duimen op het ondermanuaal. De manualen la-
gen dichter bij elkaar lagen dan bij de meeste 
hedendaagse orgels en het octaaf was een 
centimeter smaller dan bij de moderne piano-
maat! Deze “duimtechniek” wordt in historische 
bronnen beschreven. Schrijver dezes heeft het 
op diverse hedendaagse orgels met succes 
uitgeprobeerd. De verzen 2 en 4 van het Veni 
Creator kunnen probleemloos op één manuaal 
worden gespeeld. Je kunt proberen in vers 2 de 

onderstemmen op het eerste manuaal te spelen 
en de cantus firmus met de rechterpink op het 
tweede.
De Magnificatbewerkingen dienden voor de 
alternatimpraktijk, koor en orgel verzorgen om 
beurten een vers. Voor het Deposuit Potentes 
geeft Titelouze twee versetten, de muziek kan 
daardoor ook gebruikt worden voor “Benedic-
tus Dominus Deus Israël”.
Graag wijs ik de lezer voor verdere informatie 
op de pas verschenen publicatie van Johan 
Zoutendijk: “Jehan Titelouze, Louis Couperin & 
Henri Dumont en de ontwikkeling van de Franse 
orgelmuziek in de periode van 1620-1660”. Dit 
boekje is buitengewoon lezenswaardig. De uit-
leg is duidelijk, volledig en eenvoudig geformu-
leerd. De afbeeldingen zijn zeer instructief. 

Heinrich Scheideman (ca. 1595-1663)
David Scheidemann, “de vader van”, moet een 
zeer goed organist geweest zijn. In 1596 – als 
Heinrich geboren wordt – is hij organist in het 
kleine Wöhrden, 120 km ten noorden van Ham-
burg. In 1604 wordt hij organist en “Kirchen-
schreiber” aan de St. Katharinenkirche, één van 

Portret van Heinrich Scheidemann (ca. 1595-1663). Foto: Internet

de vier “Hauptkirchen” in Hamburg (de bouw 
van St. Michaelis begint in 1647, vanaf 1687 is 
dat de 5e Hauptkirche). De kerk en het orgel in 
zo’n grote stad moeten op de hummel van am-
per 8 jaar een overweldigende indruk hebben 
gemaakt, een indruk die stellig nog groter werd 
na de ombouw van het orgel in 1605 en 1606 
Hans Scherer Sr. en Jr.. Het instrument bestaat 
dan uit hoofdwerk, rugpositief, bovenwerk en 
vrij pedaal. 
In 1611 stuurt de kerkenraad de 15-jarige voor 
3 jaar naar Sweelinck, op kosten van de kerk! 
In diezelfde tijd studeerden zijn vrienden en 
latere collega’s Jacob en Johannes Praetorius 
(telgen uit een bekende Hamburger organis-
tenfamilie, geen familie van Michael Praetorius 
uit Wolfenbüttel) bij Sweelinck. In 1625 volgt 
Heinrich zijn vader op in beide functies. In 1634 
wordt het orgel door Gottfried Fritsche met een 
vierde manuaal (Borstwerk) vergroot. Van 1644 
-1647 brengt Friedrich Stellwagen omvangrijke 
verbeteringen en vergrotingen aan. Helaas we-
ten we niet precies hoe de dispositie tijdens 
het leven van Heinrich Scheidemann was. Zijn 
opvolger en oud-leerling Johann Adam Rein-
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ken laat het orgel nog verder uitbreiden, met 
o.a. een Prestant 32 voet en Bazuin 32 voet in 
het pedaal. In 1721 noteert Mattheson de dis-
positie. Op dat moment had het Borstwerk een 
omvang van C,D,E-c3, de andere manualen 
C,D,E,F,G-g2,a2 (m.a.w. kort octaaf) en het pe-
daal C,D,E,F,Fis,G,A-c1. In deze situatie heeft 
J.S. Bach het in 1720 bespeeld. Bij het bom-
bardement op Hamburg in 1943 ging het orgel 
vrijwel geheel verloren, slechts het pijpwerk van 
enkele registers bleef gespaard. Het orgel is in-
middels door Flentrop gereconstrueerd, het rug-
positief is al enkele jaren te horen. Na een gron-
dige restauratie is de kerk op de eerste zondag 
van Advent 2012 opnieuw in gebruik genomen. 
De ingebruikname van het orgel zal binnenkort 
plaats vinden. De dispositie is dan gelijk aan de 
opgave van Mattheson, alleen de klavieromvang 
is groter (manualen CD-d3, pedaal CD-d1). Hul-
de voor de “Stiftung Johann Sebastian”, die de 
benodigde 2,5 miljoen euro bijeenbracht! 

Hoe het orgel tijdens het leven van Scheidemann 
gestemd was weten we niet precies. Een groot 
deel van zijn werken klinkt uitstekend in midden-
toonstemming, maar net als bij Tunder komt de 
dis zo vaak voor, dat een zuivere middentoon-
stemming uitgesloten is. Samen met Jacob 
Praetorius keurt Scheidemann in 1641 het nieu-
we orgel van de gebroeders Sieburg in de Lieb-
frauenkirche te Bremen. Zij geven dan aan dat 
d-a minder moet zweven en dat enkele tertsen 
iets groter moeten worden gemaakt. Daardoor 
wordt het mogelijk de es tevens als dis te ge-
bruiken. Zo’n stemming hebben tegenwoordig 
de orgels van Langwarden en Norden.
Op 26 november 1663 overlijdt Scheidemann 
als slachtoffer van de pest. Hij stond bekend als 
een zeer virtuoos organist, hij was vriendelijk en 
pretentieloos in de omgang. Behoudens enkele 
liederen met begeleiding van een toetsinstru-
ment en een Kyrie schreef hij naast zijn orgel-
werken enkele klavecimbelstukken, waaronder 
een aantal dansen. Het is nauwelijks meer voor 
te stellen, maar in vijftiger jaren van de 20e eeuw 
waren componisten als Scheidemann namen 
uit een boekje, men kende niets of weinig van 

Het in 1943 verwoestte orgel van de Katharinenkirche in Hamburg. DIt orgel wordt thans gereconstrueerd door 
Flentrop Orgelbouw. Foto: Internet

hun muziek. In 1955 vond Gustav Fock de zoge-
naamde Zellerfelder Orgeltabulaturen. De NCRV 
wijdde in najaar 1960 een aantal radio-uitzendin-
gen van het wekelijkse donderdagavondscon-
cert aan deze en andere nieuwe ontdekkingen, 
gespeeld door Helmut Winter uit Hamburg op 
belangrijke historische orgels. Tussen 1966 en 
1971 verschenen de werken in drie delen bij Bä-
renreiter. Van de koraalbewerkingen werden er 
verschillende “auf Wünsch des Verlages” naar 
de toonsoorten van het EKG getransponeerd. 
De drie schitterende bewerkingen van het “Va-
ter unser” verschenen niet in het originele d-kl., 
maar in c-kl. Ze waren daardoor niet speelbaar 
in middentoonstemming, het gebruik van oude 
vingerzettingen werd volstrekt onmogelijk. Enfin, 
van zulke zaken hadden we toen nog niet ge-
hoord, we hadden er in elk geval geen luisterer-
varing mee. Wie deze muziek wil aanschaffen, er 
is nog een andere editie [Schott Music, ed. Klaus 
Beckmann; red.]. (Al spelend transponeren is 
niet erg moeilijk, maar nogal vermoeiend voor 
een kwartier muziek). 
Net als Titelouze schreef Scheidemann acht cy-
cli over het Magnificat in alle kerktonen plus een 
eendelige lange bewerking in de achtste toon. 
Wegens hun lengte is een alternatimuitvoering 
met een eenstemmige schola moeilijk voor te 
stellen. Goed mogelijk zou een uitvoering in af-
wisseling met de dubbelkorige bewerkingen 
van Hieronymus Praetorius (de vader van Jacob 
en Johannes) zijn. Mogelijk speelde Scheide-
mann ze tijdens een Vesperdienst als er geen 
koor was. Ook de twaalf bewaard gebleven 
motetten-intavolaties werden gebruikt bij afwe-
zigheid van het koor. In de Lutherse hoofddienst 
werd een Latijns motet gezongen (bijvoorbeeld 
van Orlando di Lasso of Hans Leo Hassler). De 
Hauptkirchen hadden gezamenlijk één koor, dat 
over de kerken rouleerde. Was er geen koor, dan 
speelde de organist het motet, waarbij hij naar 
hartelust versieringen aanbracht. Veelal werden 
zulke intavolaties geïmproviseerd, maar Schei-
demann heeft er twaalf genoteerd. Deze werden 
in de 20e eeuw aanvankelijk niet erg serieus ge-
nomen, zij verschenen veel later in druk dan zijn 
andere werken. 

Friedrich Wilhelm Zachow (1663-1712)
Als Scheidemann in 1663 overlijdt, is Friedrich 
Wilhelm Zachow enkele weken tevoren in Leip-
zig geboren; op 14 november wordt hij in de Ni-
colaikerk gedoopt. Zijn vader – als Kunstgeiger in 
dienst bij het stadsbestuur – zal hem zijn eerste 
muzieklessen hebben gegeven. In 1676 verhuist 
de familie naar Eilenburg. De vader wordt daar 
Stadtpfeifer, wat een promotie betekent. Waar-
schijnlijk krijgt hij daar orgelles van de plaatselijke 
organist. In 1684 wordt hij organist en “Director 
chori musici” aan de Marktkirche in Halle, een 
belangrijke positie. Tot zijn leerlingen behoren 
J.G. Krieger, G. Kirchhoff en G.F. Händel. Hän-
del waardeerde zijn oud-leraar; hij gebruikte een 
thema van Zachow in een Concerto grosso en 
steunde diens weduwe financiëel. Zachow be-
kleedt de functie aan de Marktkirche tot zijn dood 
op 7 augustus 1712. J.S. Bach heeft belangstel-
ling voor de functie, maar vindt het salaris te 
laag (zijn positie in Weimar wordt dan aanzienlijk 
verbeterd!). Opvolger wordt Kirchhoff, van wie 
enkele interessante koraalbewerkingen bewaard 
zijn. Deze wordt in 1746 weer opgevolgd door 
Wilhelm Friedemann Bach. Van Zachow zijn een 
aantal vocale werken bewaard gebleven. Zijn 
orgelwerken behoren niet tot de meest originele 
composities voor ons instrument, maar ze getui-
gen wel van een uitstekend vakmanschap. Na 
de eerste uitgave in 1905 verdwenen er enkele 
bronnen, maar het in 1905 bekende bestand is 
door latere vondsten met circa 25% uitgebreid. 
In de tweede helft van de 20e eeuw verschenen 
er twee nieuwe uitgaven, in 1966 door Heinz 
Lohmann, in 1996 door Klaus Beckmann. In 
beide uitgaven vinden we 53 koraalbewerkingen 
en twaalf vrije werken. De vrije werken zijn alle, 
de koraalbewerkingen grotendeels manualiter 
speelbaar. De vrije werken kunnen alle, de ko-
raalbewerkingen grotendeels op één manuaal 
worden gespeeld. Van de koraalbewerkingen 
zijn er 36 gebaseerd op een melodie die in het 
Liedboek 1973 voorkomt. Zachow schreef twee 
partita’s. Van verschillende melodieën schreef hij 
meerdere zelfstandige bewerkingen, die samen 
als partita kunnen fungeren. Vier bewerkingen 
bestaan uit twee verzen, het eerste manualiter, 
het tweede “alio modo” met de cantus firmus in 

De Marktkirche in Halle an der Saale. Foto: Internet

het pedaal. Twee andere bewerkingen hebben 
eveneens de cantus firmus in het pedaal, terwijl 
in de bas van “Wir Christenleut” twee keer de 
eerste regel en één keer de omkering van die 
regel voorkomt met de aanwijzing pedaliter. Bij 
vele driestemmige bewerkingen – niet alleen 
bij Zachow, maar ook bij tijdgenoten – kan de 
bas op een apart manuaal worden gespeeld. De 
vreemde notatie van de cantus firmus van de 
laatste regel in “Es ist das Heil” is een noodop-
lossing voor een pedaal met kort octaaf, waar-
bij de lage Cis ontbreekt. Lohmann – een editie 
zonder kritisch bericht – corrigeert dat stilzwij-
gend, Beckmann verantwoordt zijn beslissingen. 
Beide uitgevers houden zich aan de oorspron-
kelijke toonsoort (in 1966 niet vanzelfsprekend!). 
Alleen “O Lamm Gottes” transponeert Lohmann 
een toon omlaag, zonder te vermelden waarom 
hij dat doet. Opvallend is “Ach Herr, mich armen 
Sünder”, een echt trio, genoteerd op drie balken, 
met drie mollen aan de sleutel. Zou dit werkje 
werkelijk van Zachow zijn? De editie van Beck-
mann heeft een wat ruimer gezet notenbeeld, 
beide uitgaven hebben ongeveer evenveel, het 
geringe aantal omslagproblemen is in beide uit-
gaven vrijwel gelijk.
Het grote orgel van de Marktkirche wordt al door 
Praetorius beschreven. Achter het oude front 
heeft Alexander Schuke (Potzdam) in 1984 een 
nieuw orgel gebouwd (in 2007 herintonatie door 
en nieuwe speeltafel van Sauer). Wel bewaard is 
het kleine orgel van Reichel uit 1663-1664, zes 
stemmen, middentoonstemming, a = een kleine 
terts boven 440 Herz. Op dit orgel kreeg Handel 
les, op www.marktkirchenmusik.de is het te be-
luisteren. 

Tenslotte: dank aan Johan Zoutendijk voor zijn 
aanvullende informatie. Zoutendijk is niet alleen 
musicoloog, hij is ook en vooral directeur van 
Orgelbouw Verschueren. Hij maakte een model 
van de claviatuur van het uit 1674 daterende or-
gel van Le Petit Andely. Deze claviatuur heeft de 
bovengenoemde smalle deling. Het model is te 
bezichtigen en kan vervoerd worden voor ten-
toonstellingen.

Folkert Binnema
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Zoals zijn achternaam al verraadt, heeft Liuwe 
Tamminga Friese roots. Hij spreekt nog altijd 
vloeiend Frysk. Hij is op 25 september 1953 ge-
boren in Hemelum (Gaasterland), woonde een 
paar jaar in Hommerts (ten zuiden van Sneek) 
en verhuisde op zijn zesde jaar naar de Friese 
hoofdstad. Vader Benjamin Tamminga werd 
daar ‘hoofd’ (directeur) van een lagere school in 
Leeuwarden-Zuid, het vroegere dorp Huizum. 
Liuwe Tamminga is dus grotendeels opgegroeid 
in Leeuwarden. Hij bezocht er de lagere en mid-
delbare school. 

Het gereformeerde gezin Tamminga bestond uit 
de beide ouders en vier zoons. Alle vier broers 
hebben harmoniumles gehad. Dat moest van 
moeder, Sjoukje Steen. Zij was muzikaal en cre-
atief. Zij zong in het toonkunstkoor Concordia, 
dat toentertijd onder leiding van Piet Post stond. 
Zij had harmoniumles gehad en haar broer Sy-
bren Steen, organist van de inmiddels afgebro-
ken Gereformeerde Kerk in Marrum, had zelfs 
orgelles gehad van Piet Post. In huize Steen 
werd veel gemusiceerd. Met de harmonium-
lessen zijn twee broers na één jaar gestopt. De 
derde broer Meile kreeg zijn eerste harmonium-
lessen in Hommerts en later nam hij orgellessen 
bij de Leeuwarder organist, Gerrit Stulp. Tegen-
woordig is hij nog altijd organist. In Leeuwarden 
kreeg ook Liuwe les van Gerrit Stulp, eerst thuis 
maar na korte tijd op het orgel in de Salvatorkerk 
waar Gerrit Stulp toen organist was. Al gauw 
bleek dat Liuwe talent had. Nadat hij de mulo 
had afgerond, ging hij - na een voorbereidend 
jaar - amper 16 jaar oud naar het conservato-
rium in Groningen: Gerrit Stulp had hem “wat 
raad gegeven om het eens in Groningen te pro-
beren”. Daar ging hij orgel studeren bij Wim van 
Beek. Zijn collega-studenten waren onder meer 
Stef Tuinstra, Jelte Hulzebos en later ook Theo 
Jellema. Voor zijn solistendiploma behaalde 
slaagde hij in 1977 met onderscheiding, en ook 
voor improvisatie behaalde hij de aantekening 
'met onderscheiding'. In 1980 won hij het Na-

“Dat orgel uit de vijftiende eeuw is mijn 
beste leermeester geweest”

Interview met Liuwe Tamminga

“Ma guarda! Il nostro famoso organista olandese!” Loopt u door Bologna en laat u 
de naam van Liuwe Tamminga vallen, dan ontlokt u deze uitspraak aan de meeste 
Bolognesen. Al ruim 30 jaar woont en werkt Tamminga in Bologna als organist 
van de op twee na grootste kerk van Italië, de Basilica di San Petronio. Daar is hij 
inmiddels uitgegroeid tot een autoriteit op het gebied van Italiaanse (orgel)muziek 
uit de 16e en 17e eeuw. Prins Claus reed, als hij met zijn gezin in Tavernelle Val 
di Pesa (Toscane) op vakantie was, helemaal naar Bologna om Liuwe Tamminga te 
horen spelen. Liuwe Tamminga werd door het koninklijk huis gevraagd om tijdens 
de uitvaartplechtigheid van prins Claus, op 15 oktober 2002, het orgel in Delft te 
bespelen. Alle reden dus om Tamminga op een mooie zomerdag op te zoeken in 
de kerk van Langweer, waar hij zijn concert aan het voorbereiden was.

tionaal Improvisatie Concours in Bolsward en in 
1981 behaalde hij de Prix d'Excellence.
“Wim van Beek was een heel degelijke docent. 
Vooral in de beginfase van de studie was hij een 
zeer goede pedagoog. Van Beek was een van 
de eersten die wat begon met de historische 
uitvoeringspraktijk. Ton Koopman gaf in die tijd 
ook les op het conservatorium; bij hem heb ik 
toen ook in de klas gezeten. Het was nog niet 
zo dat ik al vanaf het begin van mijn studietijd 
in contact kwam met de historische uitvoerings-
praktijk, ik was toen vooral geïnteresseerd in 
moderne muziek. In 1972 waren er de Monte-
verdi-weken in Den Haag, een grote cursus van 
twee weken, waar Gustav Leonhardt, Nikolaus 
Harnoncourt en Frans Brüggen doceerden. 
Daar kwam ik bijvoorbeeld voor het eerst in 
aanraking met basso continuo. Daar heb ik veel 
aan gehad, vooral toen ik later veel continuo 
heb gespeeld in de Passies van Bach met het 
'Orkest van de Achttiende Eeuw' o.l.v Brüggen 
en met het Concertgebouworkest o.l.v. Philippe 
Herreweghe. Ton Koopman was toen nog heel 
jong en begon met basso-continuolessen op 
het conservatorium. Dus in die tijd heb ik alle 
ontwikkelingen wel van dichtbij meegemaakt”. 

Na het afsluiten van zijn orgelstudie in Gronin-
gen verbleef Liuwe drie jaar in Parijs, met een 
studiebeurs van zowel de Franse als Neder-
landse regering, en studeerde bij André Isoir en 
Jean Langlais.
“Ik was in die tijd zeer geïnteresseerd in Mes-
siaen en de Franse muziek. En compositie, daar 
wilde ik ook wel in verder. Ik heb ook wat din-
gen geschreven, maar ik ben er niet mee door 
gegaan. Hans Kox gaf een paar jaar les in Gro-
ningen en later ook Willem Frederik Bon, van 
beiden was ik leerling. Ik ging in 1977 wel eens 
een paar weekends naar Parijs om de compo-
sitieklas van Olivier Messiaen te bezoeken. Dat 
was nog net voordat hij met pensioen ging, want 
toen ik in 1978 in Parijs aankwam was hij al met 
pensioen. Ik heb daar uiteindelijk niet veel mee 

gedaan. Ik heb Messiaen vaak horen spelen, 
heb zijn werken gespeeld op concerten en bij 
het improviseren gebruikte ik zijn stijl ook.
Bij Isoir heb ik voornamelijk Frans-klassieke mu-
ziek gestudeerd en bij Langlais alles van Franck, 
veel Tournemire en improvisatie. Een echte ken-
nismaking met het Franse orgel; veel bij Lang-
lais thuis, maar ook in de Sainte-Clotilde. Daar 
speelde ik dan ook wel eens een concert. 
Van Isoir had ik les in Saint-Germain-des-Près 
en ik was zijn vervanger als kerkorganist. In het 
begin was er nog een koororgel en daar bege-
leidde ik dan op, terwijl Isoir tijdens de mis op 
het hoofdorgel speelde. Dat was een mooie 
tijd. Later verdween het koororgel en werd alles 
op het hoofdorgel gespeeld. Naast de missen 
begeleidde ik ook in balletscholen in Montpar-
nasse op de piano. Zo kon ik wat rondkomen.”

Wanneer is de interesse voor oude Ita-
liaanse muziek ontstaan?

“Tijdens het Internationaal Orgelfestival Haarlem 
in 1977 volgde ik mijn eerste cursus bij Luigi 
Ferdinando Tagliavini. In Haarlem heb je interes-
sante cursussen, wat voor een organist altijd be-
langrijk is. Tagliavini gaf ook cursussen in Pistoia 
(Italië) en in 1979 heb ik zo'n cursus bijgewoond. 
En toen dacht ik: 'Ik moet toch maar eens een 
keer naar Italië'. Ik kreeg daar ook een beursje 
voor van de Italiaanse regering en toen heb ik 
hem om privé-lessen gevraagd. In principe gaf 
hij geen privé-lessen - hij zat toen voornamelijk 
in Zwitserland, aan de Universiteit van Fribourg 
- maar hij wilde mij toch wel wat lessen geven 
en dus ben ik in 1982 naar Bologna gegaan. 
Zonder te weten wat daar allemaal was, enkel 
omdat hij daar woonde. En zo kwam ik in aan-
raking met de orgels daar. Tagliavini leidde daar 
de restauratie van de orgels in de San Petronio, 
zodoende heb ik de restauratie in de laatste fase 
ook gevolgd. In die zomer was de inwijding van 
het orgel met concerten door Leonhardt en Ta-
gliavini. In augustus zou ik haast alweer terug 
naar Nederland en toen vroeg de priester mij 
of ik niet wat missen wou spelen. Dus ik dacht: 
'Ja... als je missen gaat spelen krijg je natuurlijk 
de sleutel van het orgel' en dat was de beste 
leermeester die je maar krijgen kon. Nou ja, toen 
ben ik er eigenlijk nooit meer weggegaan. Het 
beviel mij daar wel en die instrumenten zijn zo 
ongelooflijk mooi. In Italië doen ze er minder 
moeilijk over dat er een niet-Italiaan op zo'n plek 
zit dan in Parijs bijvoorbeeld. Och, misschien 
dachten ze ook, hij zal wel weer een keer weg-
gaan. De Italianen staan wat dat betreft meer 
open voor buitenlanders. Maar na 30 jaar zien ze 
dat ik er nog ben, en word ik met groot respect 
behandeld, ook al heb ik het mooiste plekje van 
Italië ingenomen.

De zangrijkheid van de instrumenten is toch 
wel de belangrijkste reden dat deze muziek mij 
heeft gegrepen. De bloeiperiode is natuurlijk de 
renaissancetijd en daarna vooral Frescobaldi. 
Dat is de glorietijd van de Italiaanse orgelmu-
ziek. De reden dat ik in Italië gebleven ben is dat 
er nog zoveel instrumenten zijn (en vooral die in 
Bologna) waar die muziek 100 procent origineel 
klinkt. In Italië zijn er honderden orgels uit de 
tijd van Frescobaldi overgebleven en ik vind het 
heel bijzonder dat die combinatie nog bestaat. 
En vooral in de laatste 20 jaar zijn er heel wat 
orgels uitstekend gerestaureerd. Met altijd ori-
ginele stemmingen: middentoonstemming. Dat 
komt in Nederland niet altijd voor; dat een orgel 
in het geheel terug wordt gerestaureerd.

Ik werk met een repertoire dat de meeste men-
sen niet interessant genoeg vinden om veel 
tijd aan te besteden. Maar ja, met zulke mooie 
orgels klinkt het fantastisch. Frescobaldi wordt 
wel door meer gespeeld, maar Palestrina of 
Gabrieli hoor je niet zo vaak en dat klinkt toch 
geweldig op deze instrumenten. De laatste tijd 

interesseer ik me ook steeds meer voor latere 
instrumenten. Zelfs de negentiende eeuw met 
de imitatie van opera en bel canto. Dat corres-
pondeert goed met die orgels, die zijn daar echt 
voor gebouwd. Zoals mijn cd met werken van 
Puccini bijvoorbeeld; een exemplaar heb ik nog 
aan zijn kleindochter, Simonetta, mogen over-
handigen. Die operacomponisten zijn allemaal 
ook organist geweest, en die instrumenten zijn 
er ook nog. Puccini heeft op die twee orgels van 
de cd-opname echt gespeeld en die combina-
tie, dat klikt dan op een of andere manier. Dat is 
voor mij een reden om zo onbekend repertoire 
uit de vergetelheid te halen. 

Dit jaar wordt Verdi gevierd. Het is namelijk het 
Verdi-jaar, 200 jaar na zijn geboorte. Verdi heeft 
ook verschillende orgels bespeeld, die ook nog 
intact zijn. Zelfs het orgel dat tegenover zijn ge-
boortehuis staat en hij vlak voor zijn dood met 
zijn eigen geld heeft laten restaureren. De drie 
orgels die hij tijdens zijn jeugd bespeeld heeft zal 
ik op cd zetten. Maar ja, het heeft niks met orgel-
muziek te maken, kun je zeggen. Maar toch, het 
orgel klinkt met transcripties op z'n best. 'Vrijwel 
alle operacomponisten waren ook ooit organist, 
dus de link is er - ook wel logisch - zeker wel.”

Wat heb je allemaal meegekregen van 
Tagliavini?

“In het begin kreeg ik privélessen van hem, maar 
dat heeft maar een paar maanden geduurd. We 
waren allebei aangesteld als organist, maar hij 
woonde altijd in Zwitserland dus hij speelde 
haast nooit. We hebben nog wel eens wat con-
certen gedaan en opnames gemaakt. Ook met 
beide orgels, zoals die cd met werken van de 
beide Gabrieli's.
Ik heb veel over de geschiedenis van het be-
gin van de orgelmuziek van hem geleerd, en 
interpretatie natuurlijk. Maar dat is ook alweer 
30 jaar geleden, daarna vind je toch een eigen 
weg, mede door die orgels en eigen onderzoek. 
Dat orgel uit de vijftiende eeuw is mijn beste 
leermeester geweest: als je daar uren op mag 
studeren dan leer je het wel. Op een gegeven 
moment krijg je toch je eigen interpretatie. Het 
heeft wel met Tagliavini te maken, maar je bent 
toch een andere weg ingeslagen, qua toucher 
etc. Dat kan nooit gelijk zijn aan je leraar, je moet 
hem niet imiteren. Nou ja, ik speel nu zoals ik 
dat zelf mooi vind. Daarnaast is Tagliavini een 
echte musicoloog. Ik heb geen musicologische 
opleiding gehad, maar ik ben er wel mee bezig. 
Ik heb een heleboel van Tagliavini geleerd op dit 
punt.
Tagliavini was één van de voorlopers in de his-
torische uitvoeringspraktijk. Drie jaar na de res-
tauratie van de orgels is er een nieuwe kapel 
opgericht, met een goede kapelmeester (Sergio 
Vartolo) en professionele zangers. Dat heeft 10 
jaar geduurd, een hele interessante periode. We 
hebben veel muziek uit het archief gespeeld. In 
die tijd waren er nog niet veel Italianen die oude 
instrumenten bespeelden, dus die barokviolis-
ten en baroktrompettisten moesten allemaal uit 
bijvoorbeeld Nederland of Zweden komen. Dit 

Het orgel “in cornu Epistolae” van Lorenzo da Prato 
(1471-1475). Foto: Internet
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was een deel van mijn werkzaamheden, samen 
met de kapelmeester. Maar na 10 jaar vond de 
kerk het te duur worden en is het opgehouden. 
Ja, er is nu nog wel een koortje, maar het heeft 
niet meer de allure van toen. Maar je kunt zeg-
gen dat Bologna de bakermat was van de his-
torische uitvoeringspraktijk in Italië. Veel zangers 
die in Bologna zaten hebben later andere groe-
pen opgericht, zoals La Venexiana.

De laatste jaren is ons contact nog intensiever 
geworden dan het al was. Want Tagliavini heeft 
in al die jaren een privécollectie muziekinstru-
menten opgebouwd van zo'n 80 à 90 instru-
menten, vooral klavecimbels. En dat is twee 
jaar geleden een museum geworden, in de San 
Colombano. Hij heeft zijn collectie geschonken 
aan een stichting (beheerd door een bank) en 
daar is een prachtig museum van gemaakt in 
een hele oude kerk met fresco's en alles. Dat 
gebouw op zich is al een museum en nu staan 
al die klavecimbels daar ook nog. Prachtig! En 
Tagliavini stond erop dat ik daarvoor moest zor-
gen en ik ben daarom die bank aangesteld als 
conservator. Ja, dat is een prachtig baantje. Ik 
wordt daar eigenlijk betaald om te spelen, om 
die instrumenten te laten horen; ze zijn allemaal 
bespeelbaar en gerestaureerd. Hierdoor heb ik 
wekelijks, soms dagelijks, contact met hem; hij 
komt nog altijd in het museum.”

Er zijn in de San Petronio twee bijzon-
dere instrumenten. Wat maakt deze  
orgels zo uniek?

“Het oudste orgel is van Lorenzo da Prato en 
is gebouwd in 1475. Het andere orgel is van  
Baldassarre Malamini en dateert van 1596. Het 
Da Prato-orgel is uniek: het is het enige orgel 
uit de vijftiende eeuw dat nog vrijwel, voor on-
geveer 80 procent, origineel klinkt. Het heeft 
24-voetspijpen in het front en een Principale  
12 vt die 3-sterk in de discant is. Maar de klank 
is vrij zacht, want de winddruk is heel laag,  
44-45 mm. Het orgel is daardoor heel zangrijk, 
heel vocaal van karakter, zelfs als je het hele Ri-
pieno bespeelt (het hele orgel). Het zijn natuurlijk 
ook maar 10 registers: 'it liket noch net folle'. Dat 
is toch wel bijzonder: bij het volle werk... Nou ja, 
je hoort wel dat het een beetje luider is, maar het 
is niet opdringerig. En het is vooral doorzichtig, 
enorm doorzichtig. Dat is ook het kenmerk van 
Italiaanse orgels. De San Petronio is een van de 
grootste kerken ter wereld, dus zo’n orgel moet 
je dan van dichtbij beluisteren. Ze zijn er ook niet 
voor gebouwd om de hele ruimte te vullen. En 
ze zijn niet gebouwd om de kerkzang te begelei-
den. Beide orgels staan tegenover elkaar in het 
koor, achter het altaar. Dus dat zegt ook dat de 
muziek alleen gemaakt werd voor de mensen 
die in het koor zaten. Voor de priesters enzo, het 
gepeupel was niet belangrijk. De orgels werden 
oorspronkelijk gebruikt voor de alternatimprak-
tijk, dus de orgels moesten ook net zo mooi klin-
ken als een menselijk stem, als imitatie van het 
gregoriaanse gezang. Het was in die tijd ook de 
gewoonte om de orgels heel hoog te stemmen, 
in 1475 was het 520 Hz. Dat is al in 1530 een 
hele toon lager gestemd naar 465 Hz en later 
nog weer lager naar 440 Hz. Bij de laatste res-
tauratie is het weer terug naar 465 Hz gestemd. 
Het orgel is altijd een solo-instrument geweest. 
Alleen in de baroktijd werd het ook gebruikt als 
continuo-instrument en bij dubbelkorige mu-
ziek, de Venetiaanse praktijk zeg maar.

Vanuit die dubbelkorige traditie is het tweede or-
gel gebouwd. Dit is een 16-voets orgel en is ook 
vrijwel origineel. Dit orgel is echt gebouwd voor 
de begeleiding van koren, als basso continuo-
orgel. 1596 is ook ongeveer het begin van de 
continuopraktijk. De galerij om het orgel is ook 
heel groot, er kunnen wel 150 musici staan. Dit 
andere gebruik van het orgel uit zich niet in een 
andere dispositie of een ander timbre, het is ge-
woon een typisch Italiaans orgel uit een andere 
eeuw... Net als het Da Prato-orgel heeft het or-
gel van Malamini ook dubbele pijpen in de dis-
cant bij de Principale. Het staat er tegenover en 
is als een soort spiegel van het Da Prato-orgel 
gebouwd. Het Da Prato-orgel is 24 voet aan de 
voorkant en 12 voet aan de achterkant en het 
barokorgel oorspronkelijk 16 en 8 voet. Het zijn 
dus beide 'doorzichtige' orgels. Die tweede 8 
voet is later ook omgebouwd naar 16 voet. Het 
heet dan 16 voet, maar het klinkt als 8 voet: de 

klavieren beginnen op Contra C. Je kunt dus al-
les een octaaf lager of hoger spelen. Als je dan 
beide Principalen open trekt heb je 4 pijpen 'uni-
sono' in de discant. Maar desondanks blijft de 
klank doorzichtig.

Van die Venetiaanse praktijk is tegenwoordig 
niks meer over; het is een wonder dat het orgel 
nog speelt. In andere kerken wordt tegenwoor-
dig veel gitaar gespeeld, maar de orgels in de 
San Petronio worden nog wel gebruikt. Ik speel 
voor en na de mis en tijdens het offertorium en 
het communie. Maar ja, als er eens een 'zuster' 
een liedje wil zingen dan moet je die ook wel 
eens begeleiden. Gemeentezangbegeleiding is 
nooit aan de orde geweest. Bovendien is de San 
Petronio nooit een parochiekerk geweest en er 
is dan ook geen parochieleven; geen bruiloften 
etc. De kerk is vanaf het begin van de stad ge-
weest, door de stad gebouwd en betaald. Tot 
1929 was de burgemeester de baas van de 
kerk. In Bologna was er al een grote kerk, de 
kathedraal, die natuurlijk bij het Vaticaan hoorde. 
In 1390 is er met de bouw van de San Petronio 
begonnen en die is eigenlijk nooit voltooid. Dat 
is goed te zien aan de gevel. Een hele wijk is 
afgebroken om ruimte te maken voor de steeds 
groter wordende kerk. In de 17e eeuw werden 
beide orgels verplaatst, omdat de kerk weer 
langer was geworden. Pas in 1670 is besloten 
het schip niet meer verder te vergroten en het 
koor te bouwen. Er zou nog 80 meter bijkomen, 
maar dan zou de kerk groter geworden zijn dan 
de Sint-Pieter in Rome en dat mocht natuurlijk 
niet.”

Waarom lijkt het alsof de ontwikke-
ling van het orgel in Italië lange tijd stil 
heeft gestaan?

“Kerkzang is er nauwelijks, zeker niet zoals ten 
noorden van de Alpen. De San Petronio had een 
belangrijk 'kapelleven' (met een kapelmeester) 
en daar werd speciaal muziek voor geschreven. 
Er is dus een heel rijke muziekgeschiedenis in 
die kerk. Maar dat werd alleen uitgevoerd op 
die enorme tribunes boven bij de orgels. Er is 
heel veel muziek geschreven voor twee koren 
met orgel en instrumenten. Dat ligt allemaal in 
het grote muziekarchief van de kerk: daar liggen 
honderden stukken, bijvoorbeeld alle trompet-
concerten van Giuseppe Torelli die er in de kapel 
speelde.
Maar of de ontwikkeling stil stond... Kijk, het 
basisorgel is in principe altijd gebleven. Maar 
in de verschillende gebieden van Italië is het 
wel verschillend van karakter, ook al heb je de-
zelfde registers. Zo kwam eind 17e eeuw Wil-
lem Hermans uit Limburg naar Italië en hij had 
in bepaalde gebieden enige invloed met bijvoor-
beeld 4-sterke Cornetten en tongwerken. Zoals 
in het orgel van hem in Pistoia, waar de helft van 
het orgel Italiaans is en de andere helft Vlaams. 
Andere orgelbouwers in die buurt hebben dat 
geïmiteerd. En zo zijn die invloeden wel lang-
zaam binnen gekomen. Maar het blijft typisch 
Italiaans, met een klein pedaaltje enzo. Een vol 
pedaal heeft even geduurd; men wilde de Lu-
therse kerk niet imiteren. Eind 19e eeuw zou 
Camille Saint-Saëns een concert komen spelen 
in Milaan, maar hij zei dat concert af omdat hij 

Het orgel “in cornu Evangelii” van Baldassarre Ma-
lamini (1596).  Foto: Internet

geen Bach kon spelen. Daarna is het een beetje 
begonnen, maar ja, dat was al de tijd van de 
pneumatische orgels. Er kwamen heel wat van 
zulke orgels, maar echt goede mechanische or-
gels zijn er niet geweest. In de tijd van Marco 
Enrico Bossi werden er zowel mechanische als 
(vooral) pneumatische orgels gebouwd, maar 
men bleef toch wel hechten aan het typisch Ita-
liaanse oude stijl. De orgels hadden vaak nog 
steeds maar één klavier, meestal met gedeelde 
registers, en er werd vooral operamuziek op ge-
speeld.”

Krijgt u veel mensen op bezoek 
in Bologna?

“Ja, vooral groepen komen langs, van conser-
vatoria uit de hele wereld. Eerst kwamen ze 
alleen voor de orgels, maar nu ook voor het 
museum. Dan ben je soms een hele dag met 
zo'n groep bezig. Want ja, die orgels zijn natuur-
lijk al geweldig, maar het museum is minstens 
zo mooi. Om al die oude klanken bij elkaar te 
horen - er zijn veel originele klavecimbels uit de 
16e en 17e eeuw - is ongelooflijk interessant. Ik 
doe de wekelijkse rondleidingen in het museum 
en vaak melden groepen zich daar voor aan. 
En er komen vaak klavecimbelklassen (overal 
vandaan) en die mogen daar dan spelen. Dat is 
natuurlijk geweldig! Op zaterdagmiddag zijn er 
vaak concerten boven in een ruimte van 10 bij 
10, daar kunnen 50 mensen zitten. Twee con-
certen van een half uur en dan zitten er 50 men-
sen en daarna weer 50. Het is een kleine ruimte 
(vol met fresco's aan alle vier kanten), dus je zit 
vlak op de instrumenten. Er staan daar vier kla-
vecimbels, dat is geweldig voor die studenten 
natuurlijk.

Soms komt er weer eens een instrument bij, 
maar het is hier ook crisis natuurlijk. Toch is er 
vorig jaar nog wel wat gekocht. Nu wordt alles, 
restauraties en dergelijke, door de bank betaald. 
Het is niet meer zo makkelijk om iets nieuws 
aan te schaffen. Maar in principe is het museum 
ook wel vol. Het museum heeft geen depot, dus 
als er iets bijkomt moet je weer schuiven. Elke 

De San Petronio basiliek in Bologna. Foto: Internet

maand is er een groot concert. Het museum-
gebouw is een oude kerk uit de 7e eeuw met 
drie beuken en in het middenschip kunnen 100 
mensen zitten en daar hebben we dan een con-
cert met alleen de instrumenten die daar staan. 
We hebben ook 2 hobo's en 3 klarinetten (dus 
niet alleen klavecimbels) en prachtige piano's. 
Een Stein uit 1833 en een originele Bechstein uit 
1866 in perfecte staat.”

Tenslotte nog een vraag voor onze le-
zers. Hoe speel je Italiaanse muziek op 
een (Fries) dorpsorgel? Heeft u goede 
tips?

“Hmm, dat is niet zo makkelijk. Je moet vooral 
werken met de Prestant 8- en de Fluit 4-voet. 
De Quintfluit is ook heel geschikt. Maar Mixturen 
nooit en Trompetten ook nooit. En in principe de 
Holpijp ook niet, die bestaat niet op Italiaanse 
orgels. Maar het is niet zo gemakkelijk, want een 
groot gedeelte van de deze muziek vraagt om 
een middentoonstemming. Als die stemming er 
niet is verlies je al de helft van de kleur. De klei-
nere orgels zijn het meest geschikt. Ik speelde 
vandaag in Sânfurd (Sandfirden) en dat is 19e-
eeuws en heeft maar 7 registers, maar daar kun 
je aardig wat op kwijt. Als het orgel klein is dan is 
de klank veel duidelijker en is een Prestant ook 
veel zangrijker; kleine kerkjes waar het orgel niet 
zo luid is. Maar een Klarinet hoef je dan natuurlijk 
niet te gebruiken. Het is goed om het klankbeeld 
van een Italiaans orgel te kennen en dat probe-
ren te benaderen. Maar er is toch nog genoeg 
muziek die wel gaat. Frescobaldi bijvoorbeeld, 
maar natuurlijk niet alle stukken. Een paar stuk-
ken van Scarlatti, dat gaat ook wel. Om te be-
ginnen is het Fiori Musicali van Frescobaldi heel 
geschikt, dat zijn allemaal korte stukjes. Maar de 
echt goede muziek is de contrapuntvorm van 
de ricercares. Er zijn honderden ricercares uit de 
16e eeuw die hier nooit gespeeld worden. Nu 
is het ook niet altijd even gemakkelijke muziek 
- ook niet om naar te luisteren - maar op een 
mooi orgel klinkt dat wel zeer fraai. Voor ricer-
cares kom je met een mooi vocale Prestant 8 al 
een heel eind.”
           PCZ



Friese orgelkrant Friese orgelkrant pagina 27

Zes jaren uit de geschiedenis van dit instrument 
mocht ik een vaste bespeler zijn van het orgel: 
namelijk de laatste jaren dat het in Assen stond. 
Ik wil in dit artikel dan ook vooral enkele per-
soonlijke ervaringen doorgeven.

Van Heerenveen naar Assen
In 1968 moest het orgel zijn plek in Heerenveen 
na 178 jaar trouwe dienst verlaten: de histori-
sche Schoterlandse Kerk werd afgebroken. Iets 
wat we ons nu nauwelijks meer kunnen voor-
stellen, maar wat in de jaren ‘60 nog mogelijk 
was.
In Assen was toen net een nieuwe gereformeer-
de kerk gebouwd, de Marturiakerk. Een strak 
gebouw in een zakelijke vormgeving, geheel 
passend bij de jaren ‘60 en ook bij de nieuwe 
wijk in Assen. Een kerk met een betonnen toren 
met daarin een luidklok en bekroond met een 
kruis in groene TL-verlichting. Het gebouw was 
rechthoekig. Sommigen refereerden aan een 
gymzaal, maar als je beter keek bleek er zeker 
aandacht te zijn geweest voor vormgeving, on-
der andere het speelse metselwerk en de kleu-
rige ramen getuigden daarvan. De kerk had een 
royale hoogte en was ruim van opzet. 
Een aantal orgelliefhebbers uit Assen kreeg 
lucht van de situatie in Heerenveen: men wist 
de Gereformeerde Kerk over te halen dit orgel 
te kopen voor de Marturiakerk. Ze lieten het 
daar niet bij. Aangezien het orgel in de situatie 
te Heerenveen geen vrij pedaal had gingen ze 
zelfstandig op zoek naar pijpen die daarvoor ge-
bruikt zouden kunnen worden. Men kwam in het 
bezit van pijpen van het Van Gelderorgel uit de 
Julianakerk te Scheveningen en ook pijpen uit 
het De Kofforgel van de Hervomde Kerk te IJs-
selstein. Twee orgels die rond 1970 vervangen 
werden door nieuwe instrumenten.
In 1972 werd het Van Gruisen-Van Damorgel 
door orgelbouwer Mense Ruiter uit Zuidwolde 
in Assen geplaatst op de reeds bestaande ga-
lerij achterin de kerk. De architect, C. Groen uit 
Emmen, had geen bezwaar tegen plaatsing van 
een historisch front in deze moderne kerk. Een 
groter contrast is haast niet denkbaar. Toch was 
het niet heel storend omdat het orgel tegen de 

Van Fryslân via Drenthe naar Spanje
Het komt vaker voor dat een orgel verplaatst wordt, soms zelfs meerdere keren, maar dat een orgel uit Friesland via Drenthe 
uiteindelijk in Spanje terecht komt mag zeker uniek genoemd worden. Niet zomaar ergens in Spanje, maar in de hoofdstad 
Madrid, in een kerk waar de Spaanse koning geregeld ter kerke gaat. Dit overkwam het Van Gruisenorgel, dat oorspronkelijk 
gebouwd werd voor de Schoterlandse Kerk te Heerenveen in 1790. En dat is niet het enige: het instrument werd twee keer 
in haar geschiedenis grondig verbouwd, zodat het eigenlijk geen Van Gruisenorgel meer genoemd kan worden. Van Gruisen 
moet nu zijn plaats delen met de orgelmakers Van Dam uit de 19e eeuw en Mense Ruiter uit de 20e eeuw.

Het Van Gruisen/Van Dam-orgel (1790/1861/1975/2011) in Madrid. Foto: www.orgelnieuws.nl 

achterwand geplaatst werd en alle banken naar 
voren gericht waren. Niemand zag het orgel, be-
halve de predikant. En natuurlijk de kerkgangers 
als zij de kerk verlieten.
Het vrije pedaal moest nog even wachten: dat 
werd in 1975 achter het orgel geplaatst in een 
grote, maar onopvallende pedaalkas.
Daarmee kwam Assen in het bezit van een uniek 
historisch instrument. Volgens velen het mooiste 
van Assen.

Persoonlijke ervaringen
Wat was er zo mooi aan het orgel?
Ik kan misschien het beste putten uit mijn eigen 
herinneringen, toen ik het in 1996 voor het eerst 
goed leerde kennen. Ik werd een van de vaste 
organisten van de Maruriakerk. Het eerste wat 
opviel was de royale en veelzijdige dispositie 
van 30 registers. Ik had me toen nog niet goed 
verdiept in de geschiedenis van het orgel en wist 
niet welk register van welke orgelbouwer afkom-
stig was. Ik wist dat Van Gruisen, Van Dam en 
Mense Ruiter een steentje hadden bijgedragen, 
maar wat precies ben ik pas later gaan ontdek-
ken. Ik hoorde de registers dus blanco zonder 
voorkennis. (Achteraf gezien heel vreemd voor 
iemand die al jaren in Assen woonde, orgel op 
het conservatorium studeerde en in zijn jeugd 
ook nog eens een tijdlang disposities verza-
melde...)
Het orgel raakte me direct, het begon met een 
mooie volle Prestant, gevolgd door een naad-
loos aansluitende Octaaf 4vt. En haast alles wat 
ik er later bij trok bleek eigenlijk goed te men-
gen. Het orgel bleek goed in balans, ondanks 
de heterogene afkomst. Het instrument klonk 
vol en breed, maar kon ook stralen. Het had vele 
kleurmogelijkheden en veel mogelijkheden voor 
uitkomende stemmen.
Ik herinner me nog goed hoe ik onder de indruk 
was van de geweldige fluiten: een prachtige 
Holpijp 8 vt op het Hoofdwerk en de al even 
mooie Fluit Dolce 8 vt van het Bovenwerk. De 
karakteristieke Fluit Travers 4 vt en een prachti-
ge Nasard 3 vt waren eveneens unieke registers. 
Ook de Woudfluit 2 vt was precies goed: helder 
maar net niet te fel. Deze fluiten hadden allemaal 

de juiste mix van intimiteit en presentie. Precies 
zoals ik ze graag hoor. Ook niet onvermeld kan 
blijven de Viola di Gamba 8 vt, die heel mooi ver-
stild kon klinken.
Toen ik mij later in de geschiedenis van het or-
gel ging verdiepen bleek tot mijn verrassing dat 
deze mooiste registers allemaal van Van Gruisen 
waren!

Anders dan in Heerenveen
Zoals ik het orgel in Assen leerde kennen heeft 
het in Heerenveen nooit geklonken. Ook zag het 
er van buiten anders uit. De orgelmaker Mense 
Ruiter creëerde in 1972 in feite een geheel nieuw 
concept, gelukkig met gebruikmaking van veel 
oud materiaal. De manier waarop Ruiter te werk 
ging zou vandaag de dag vast en zeker niet 
nagevolgd worden. Waarschijnlijk zou het niet 
eens worden toegestaan door de Rijksdienst 
Cultureel Erfgoed. Heden ten dage had men de 
aangetroffen toestand meer gerespecteerd en 
het eventueel in die geest uitgebreid. Begin ja-
ren ‘70 was het nog veel meer de gewoonte om 
orgels aan te passen naar het toen heersende 
klankideaal; dat van de neo-barok. Vele instru-
menten, met name uit de 19e eeuw, was dat 
lot beschoren. Vaak ontstonden er ongelukkige 
huwelijken tussen een romantisch klankconcept 
en hoge barokke toevoegingen.
Mense Ruiter onderscheidde zich in Assen ech-
ter in positieve zin: hij bleek een orgel gecreëerd 
te hebben dat geschikt bleek voor veel orgelli-
teratuur uit haast alle stijlperiodes. Zijn toevoe-
gingen bleken niet dun en schril te klinken, zoals 
zo vaak in die tijd, maar ze mengden over het 
algemeen goed met het andere pijpwerk: vooral 
zijn Sesquialter, Nasard 11/3 vt en Tertiaan. Ande-
re registers van hem, zoals de Trompet, Mixtuur, 
Scherp en Bazuin waren goed bruikbaar, maar 
behoorden niet tot de klasse van Van Gruisen. 
Overigens kan dat ook niet gezegd worden van 
de toevoegingen van Van Dam in 1863: een Sa-
licet 4 vt, een Roerfluit 4 vt en een Clarinet 8 vt: 
allemaal goed bruikbaar, maar echte ontroering 
brachten ze niet teweeg. De Clarinet was nau-
welijks bruikbaar omdat hij niet op stemming te 
houden was.
Vermeldenswaardig is dat Mense Ruiter uit zeer 
heterogeen samengesteld pijpwerk een goed 
klinkend vrij pedaal wist te realiseren. Hij ge-
bruikte het materiaal dat aangekocht was uit IJs-
selstein en Scheveningen, aangevuld met twee 
nieuwe registers. Ondanks de zeer verschil-
lende mensuren wist hij een eenheid te creëren, 
hetgeen iets zegt over zijn intonatiekwaliteiten. 
Tot slot werd de kas door Ruiter aangepast: het 
zeer brede schijnonderpositief van Van Dam 
werd versmald en de beelden kregen een an-
dere plaats, vanwege de geringere hoogte van 
de kerk.

Binnen Assen kreeg het orgel al snel een goede 
naam bij luisteraars: haast iedereen sprak lo-
vend over het instrument, zowel Bachliefheb-
bers als liefhebbers van meer populaire bewer-
kingen van geestelijke liederen. Het instrument 
bleek organisten telkens weer te inspireren. 

Afscheid van Assen
Toen in het Samen-op-Wegproces een her-
vormde en een gereformeerde wijkgemeente 
samen gingen moest er worden gekozen tus-
sen twee kerkgebouwen. Het was een zeer 
lastig proces van afwegen van vele belangen. 
Voor orgelliefhebbers was de keus eenvoudig: 
natuurlijk moest je kiezen voor de Marturiakerk 
met dit fraaie orgel. In de hervormde kerk Het 
Anker, slechts 200 meter verderop, stond een 
klein positief van Leeflang, meer voor een huis-
kamer dan voor een kerk geschikt. Toch werd, 
ondanks veel gelobby, gekozen voor Het Anker. 
Ook deze kerk was een moderne kerk uit de 
jaren ‘60, maar bescheidener en minder promi-

nent dan de Marturiakerk. Niemand was echt 
gelukkig met de - na veel strijd gevallen - keus.

Toen de kogel eenmaal door de kerk was ging 
alles snel. Oudejaarsavond 2002 was de laatste 
dienst, daarna zou de Marturiakerk leeg komen 
te staan. De kerkrentmeesters besloten dat het 
orgel als meest waardevolle interieurstuk zo 
spoedig mogelijk daarna uit de kerk verwijderd 
moest worden. Het overviel mij en velen. Al ge-
ruime tijd speelde ik met de gedachte dit bijzon-
dere orgel vast te leggen op een cd, ik dacht 
echter dat er meer tijd voor zou zijn. 
Ik besloot vlak voor de demontage de klanken 
van dit orgel toch nog vast te leggen. Ik moest 
daarbij putten uit repertoire dat ik op dat mo-
ment paraat had, veel studietijd was er niet. 
Pas in 2008 zijn deze opnames op een cd uitge-
bracht. De klank van het orgel is dus nog steeds 
te beluisteren! De cd is te bestellen via mijn web-
site: www.wietsemeinardi.nl.

Twee dagen na de laatste opnames stond Sicco 
Steendam met zijn ploeg op de stoep om het 
orgel te demonteren. Men ging zeer voortvarend 
te werk en binnen enkele dagen was er niets 
meer van het orgel in de kerk over. Slechts 30 
jaar heeft het instrument in Assen mogen klin-
ken. 
Het orgel werd opgeslagen in Roodeschool, in 
afwachting van verdere ontwikkelingen. Al gauw 
was duidelijk dat dit orgel te groot zou zijn voor 
Het Anker. Er circuleerden vage plannen om het 
orgel elders in Assen te plaatsen, maar die wa-
ren allemaal niet erg realistisch. 
De kerkrentmeesters wonnen advies in over de 
waarde van het orgel en wat er mee zou kunnen 
gebeuren. Er zat waarschijnlijk niet veel anders 
op dan het te verkopen.

Het Van Gruisenorgel in de Schoterlandse Kerk in 
Heerenveen. Foto: Jan Jongepier, ‘Friese Orgel-
pracht deel 1’

Nieuwe ontwikkelingen
Plotseling deden er zich in Assen rond 2005 
nieuwe ontwikkelingen voor: er werden plannen 
gemaakt om op de plek van de Marturiakerk 
en een naastgelegen school een geheel nieuw 
complex te bouwen, waarin een school, een 
gezondheidscentrum, appartementen, alsmede 
een kerk een plaats zouden krijgen. De protes-
tantse gemeente van Assen-West die in Het An-
ker kerkte zou daarbij verhuizen naar de nieuwe 
kerk. Daarbij zou Het Anker verkocht worden 
aan een projectontwikkelaar.
Dat bood nieuwe kansen! Zou het orgel dan 
toch nog in Assen blijven klinken? In de eerste 
ontwerpen voor de kerkzaal werd het orgel dan 
ook ingetekend en er werd een galerij ontwor-
pen waarop het grote orgel zou kunnen staan.
Na lang wikken en wegen is uiteindelijk toch 
besloten om het orgel niet in de nieuwe kerk, 
die later ‘De Bron’ zou gaan heten, te plaatsen. 
Het oude Marturia-orgel was net een maatje te 
groot. Even nog speelde het plan om het orgel 
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in afgeslankte vorm te plaatsen. Vooral vanwe-
ge financiële overwegingen is hiervan afgezien. 
Maar ook esthetische overwegingen speelden 
een rol in de besluitvorming. De kerkrentmees-
ters sloten een overeenkomst met orgelmaker 
Steendam, die in 2008 een gedeeltelijk nieuw 
orgel bouwde voor De Bron. Een orgel met een 
spraakmakend front waarbij de pijpen als een 
waaier opgesteld staan. Steendam kwam hier-
door in het bezit van het orgel van de Marturi-
akerk.

Onverkoopbaar in Nederland
Steendam bood het orgel op zijn website te 
koop aan en had daarbij een reconstructie naar 
de situatie van 1861 in gedachten. In dat jaar 
had de firma Van Dam & Zonen het orgel, dat 
toen nog in Heerenveen stond, ook al drastisch 
verbouwd. Daarbij was onder andere het Rug-
werk verdwenen. Het Rugwerkfront was ver-
maakt tot een wel erg breed schijnonderpositief. 
De kas werd toen dieper gemaakt, de speeltafel 
verhuisde naar de linker zijkant, de rugwerklade 
werd als bovenwerk geplaatst en er vonden di-
verse dispositiewijzigingen plaats. 
Steendam was van plan alles wat Mense Ruiter 
veranderd en toegevoegd had terug te draaien. 
Dat betekende op technisch gebied veel werk: 

er zou een nieuwe windvoorziening moeten ko-
men, de mechanieken zouden gedeeltelijk gere-
construeerd moeten worden en ook zou er op 
gebied van intonatie en dispositie veel moeten 
veranderen. Dat alles zou vanzelfsprekend kost-
baar zijn.

Ondanks dat er van diverse kanten belangstel-
ling getoond werd voor dit instrument, bleek het 
op die manier toch niet verkoopbaar. Kerken 
deinsden terug voor de hoge kosten en kozen 
voor bijna hetzelfde geld liever voor nieuwbouw. 
Ik denk dat, als belangstellenden het orgel had-
den kunnen horen, ze anders besloten zouden 
hebben. Het orgel klonk tot het laatst prima en 
technisch functioneerde alles ook probleem-
loos, ook al was er wel het een en ander op 
de technische aanleg van Mense Ruiter aan te 
merken: windkanalen waren van PVC-buis, het 
orgel bezat regulateurbalgen in plaats van ma-
gazijnbalgen en op diverse plaatsten was infe-
rieur materiaal gebruikt. Wellicht was het orgel 
beter te verkopen geweest als in de bestaande 
dispositie alle pijpen waren gehandhaafd en 
daarbij alleen de noodzakelijke technische ver-
beteringen waren doorgevoerd. Deze optie lijkt 
niet serieus overwogen te zijn. Al met al bleek er 
voor het orgel veel minder belangstelling te be-

staan dan werd verwacht en zag het er naar uit 
dat het orgel nog jarenlang in opslag zou moe-
ten blijven liggen.

Naar Madrid
Uit onverwachte hoek kwam ineens serieuze 
belangstelling. Via bemiddeling van de in Span-
je wonende Nederlandse orgelmaker Gerard de 
Graaf toonde de kerk Real Oratorio del Cabal-
lero de Gracia te Madrid belangstelling. Omdat 
er - binnen afzienbare tijd - geen uitzicht was 
op plaatsing in Nederland besloot Steendam 
het orgel van de hand te doen. Alleen het vrije 
pedaal van Mense Ruiter bleef achter in Roode-
school; daar had men geen belangstelling voor.
In 2010-2011 is het orgel door de Spaanse or-
gelbouwer Luis Magaz gerestaureerd en in de 
Madrileense kerk geplaatst. Hoewel men aan-
vankelijk van plan was het orgel te reconstrue-
ren, heeft men uiteindelijk toch de dispositie uit 
Assen integraal gehandhaafd. Een nieuw vrij 
pedaal met 4 registers werd toegevoegd. Er 
vonden diverse verbeteringen plaats: het orgel 
kreeg een nieuwe windvoorziening, nieuwe ka-
nalen en gedeeltelijk nieuwe mechanieken. De 
kas werd gerestaureerd, maar de wijzigingen in 
het onderpositief die Mense Ruiter doorvoerde 
bleven gehandhaafd. De redactie van de Friese 

Orgelkrant had niet het budget om mij een reis 
naar Spanje aan te bieden, zodoende kan ik u 
hier weinig melden over het klinkend resultaat. 
Ik zag op YouTube een slechte opname, waaruit 
ik niet kon opmaken of de klank van het orgel 
verbeterd is. Wel herkende ik exact dezelfde 
registerknoppen en klavieren die ik in Assen 
gewend was. Het pedaalklavier en de bank zijn 
nieuw gemaakt.
Het enige waar ik goed over kan oordelen is dat 
het orgel nu een harmonieus geheel vormt met 
de ruimte. Een groot verschil met Assen!
Mooi voor Madrid dat ze daar kunnen genieten 
van Friese Orgelkanken. Jammer voor Heeren-
veen en Assen.
 
Toch is er nog klein restant van dit fraaie orgel in 
Nederland aanwezig: de beelden die in Heeren-
veen boven op de Hoofdwerkkas stonden zijn 
nu te vinden op het orgel van de Koepelkerk in 
Leeuwarden, die mogelijk binnenkort dicht gaat. 
Wie meer over het Van Gruisen-Van Damorgel 
wil lezen kan terecht op de website www.or-
gelsindrenthe.nl: naast een uitgebreid historisch 
overzicht zijn er foto’s te vinden van de demon-
tage in Assen en tevens links naar relevante 
Spaanse websites.
  Wietse Meinardi

Van deze broers is Johann (Jan) Adolf Hillebrand 
(1786-1846) het bekendst. Immers, hij heeft tus-
sen 1813 en 1831 een zestal orgels in Friesland 
vervaardigd en nog vier in zijn geboortestreek, 
Westfalen. Algemeen wordt aangenomen dat 
Jan Adolf samen met zijn broer Gerhard Hein-
rich zich omstreeks 1808 in Leeuwarden heeft 
gevestigd (*1). In dit jaar wonen zij samen in de 
Ipe Brouwerssteeg (E168) (*1b). Zij waren zonen 
van de landman (= landbouwer) Johann Cas-
par Hillebrand. Tussen de 17e en de 19e eeuw 
zochten veel Duitsers uit Westfalen hun heil in 
ons land omdat de landbouw in eigen land on-
voldoende bestaansmogelijkheden bood. On-
der het motto: 'War in der Heimat bittere Not, 
in Holland gabs Verdienst und Brot' vertrokken 
velen al of niet tijdelijk naar ons land (*2). Beide 
broers gaven bij hun inschrijving in het Leeuwar-
der bevolkingsregister als beroep orgelmakers-
knecht op. Bij wie ze in hun geboortestreek het 
vak hebben geleerd is niet bekend. Eind 18e, 
begin 19e eeuw werkte in Münster de orgelma-
ker Melchior Vorenweg ( 1753-1844) (*3). 
Wellicht was dat hun leermeester.

In dienst bij Van Gruisen?
In februari 1808 verschijnt er in de Leeuwarder 
Courant een advertentie waarbij een gereno-
meerde orgelmaker een 'schreinwerkers- of 
orgelmakers-knegt' vraagt. Gegadigden kun-
nen zich vervoegen bij Haantje Dirks op de Kei-
zersgragt. (*4) De advertentie wordt enige malen 
herhaald. Het zou ons niet verbazen als Albertus 

Jan Adolf en Gerhard Heinrich Hillebrand
orgelmakers, spiegelmakers en schrijnwerkers te Leeuwarden

Hillebrandorgel (1820) in de Grote Kerk te Drachten. 
Foto: Ad Fahner, Leeuwarden

van Gruisen die gerenommeerde orgelmaker is 
geweest en dat de gebroeders Hillebrand hier-
van hebben gehoord door tussenkomst van 
landslieden uit Leeuwarden. Immers, in die stad 
woonden veel mensen die afkomstig waren uit 
Westfalen. Voeg daar bij dat Albertus van Grui-
sen in 1808 de opdracht verkreeg tot het bou-
wen van het nieuwe orgel in Hallum, het groot-
ste dat hij heeft vervaardigd en nog bezig was 
met orgels voor kerken in Joure (rooms-katho-
liek), Roodhuis (rooms-katholiek) en Harlingen 
(doopsgezind) dan kan men zich voorstellen dat 
extra mankracht welkom was. Van Jan Adolf is 
zeker dat hij bij Albertus van Gruisen en diens 
zoon Willem in dienst is geweest. In 1816 is in de 
Leeuwarder Courant een polemiek te lezen tus-
sen Van Gruisen en Jan Adolf Hillebrand over de 
slechte staat van het orgel in de kerk van Hallum 
dat in 1811 door Van Gruisen was opgeleverd 
en nadien door Hillebrand onderhouden.

Van Gruisenorgel (1811) in de Sint-Maartenkerk te 
Hallum. Foto: Ad Fahner, Leeuwarden.

Pikant was dat het orgel door Hillebrand in dienst 
van Van Gruisen vervaardigd was. Er staat: ‘toen 
ik bij hen werkte het Orgel volgens hun Plan ge-
maakt heb ‘. (*5) In de voorafgaande advertentie 
(*6 ) schrijft Van Gruisen, zich verontschuldigend 
voor de slechte staat waarin het nog betrekkelijk 
nieuwe orgel verkeerde, dat dit was veroorzaakt 
door iemand 'die eenigen tijd bij hun als Knecht 
gewerkt hebbende, verwaand genoeg was zich 
zelven als Meester te beschouwen'. Vermoede-
lijk hebben de gebroeders Hillebrand van 1808 
- 1811 bij vader en zoon Van Gruisen gewerkt en 

zijn zij daarna voor zichzelf begonnen. Het eer-
ste orgel dat Jan Adolf zelfstandig bouwde was 
dat te Oosternijkerk in 1814, in 1831 uitgebreid 
door Willem Van Gruisen.

Hillebrandorgel (1814) te Oosternijkerk met een on-
derpositief van Willem van Gruisen (1831). 
Foto: Ad Fahner, Leeuwarden.

In 1813 werd Maria Regina Christine Meye-
ringh (ca. 1788-1881) in het bevolkingsregister 
ingeschreven. Zij was 6 oktober 1813 in Met-
tingen gehuwd met Jan Adolf en afkomstig uit 
deze plaats waar haar vader predikant was. (*7) 
Ze behoorde in Leeuwarden tot de Nederduits 
Gereformeerde Kerk. Jan Adolf deed belijdenis 
op 3 april 1803 in Lotte (*7b) en werd op 10 juni 

Pand Nieuwestad hoek Burmaniastraat te Leeuwarden anno 2012. In het vierde pand links vanaf de hoek woon-
de Gerhard Heinrich Hillebrand. Foto: Ad Fahner, Leeuwarden.

1814 in de registers van de Nederduits Gerefor-
meerde Kerk bijgeschreven (*8). Jan Adolf en 
Gerhard Heinrich waren afkomstig uit Lotte in 
het graafschap Tecklenburg Pruisen. Hun vader 
Johann Caspar was in 1782 gehuwd met hun 
moeder Anna Catharina Howen. (*9) In Leeu-
warden door diverse ambtenaren geschreven 
als: Westhoven, Haven en Schoenehoven.(*9b) 

Woonhuizen
In 1815 woonde Jan Adolf met zijn gezin in 
Leeuwarden op het adres F 43 op de hoek van 
de Nieuwestad en de Burmaniastraat, thans 
Nieuwestad 25. In dit nog steeds bestaande 
grote pand was ook de orgelmakerij gevestigd. 
Drie huizen westelijker woonde Gerhard Hein-
rich. In 1826 woonde de familie hier nog steeds 
(*10). Intussen had Jan Adolf samen met zijn 
echtgenote in 1819 twee huizen aan de Voor-
streek gekocht van de koopman Evert ten Berge 
(*11). Dit huis wordt blijkbaar vernieuwd want op 
23 maart 1827 plaatst Hillebrand een adverten-
tie in de Leeuwarder Courant waarin hij een in 
1820 nieuw gebouwd pand te koop en een 'zeer 
roijale INTREK met vrije Opgang' te huur aan-
biedt. Beide stonden aan de Voorstreek. Na de 
verkoop van dit pand koopt hij het grote pand 
Vleeschmarkt F 3 thans Nieuwestad 103. De za-
ken gingen blijkbaar goed want in 1833 koopt 
hij ook het naastgelegen pand Vleeschmarkt F4 
voor een bedrag van Fl. 3859,- van Frederik Wil-
lem Hoven en echtgenote (*12). Tot 1883 zou-
den de Hillebrands hier gevestigd blijven met 
hun meubel- en spiegelmakerij. 

Bescheidenheit ist eine Zier aber wei-
ter kommt man ohne ihr
Met zijn orgels was ondanks fraaie attesten altijd 
wel wat aan de hand. Prachtig om te zien maar 
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technisch niet bedrijfszeker. Zijn (laatste) nieuwe 
orgel van Marrum was twee keer afgekeurd en 
werd uiteindelijk afgewerkt en verbeterd door 
de Groninger orgelmaker N.A. Lohman en Zn. 
Hierna werd het goedgekeurd door Willem van 
Gruisen. Tot aan het begin van de 20e eeuw was 
aan het orgel een bord bevestigd waarop Hille-
brand voor zijn knoeiwerk werd gehekeld. (*13)

Ook de orgels die hij in zijn geboortestreek ver-
vaardigde leverden slepende conflicten op! De 
klachten betroffen vooral de te kleine cancellen 
in de laden, de blaasbalgen, frontpijpen die ver-
zakten en niet goed aanspraken. (*13b) Deson-
danks verscheen er in de Leeuwarder Courant 
(2 sept.1822) een advertentie waarin Melchior 
Veltmann uit Osnabrück het nieuwe Hillebrand- 
orgel in Westerkappeln, dat Jan Adolf op voor-
spraak van zijn schoonvader gebouwd had, 
loofde en de maker aanbeval. In werkelijkheid 
keurde Veltmann het orgel af! Het werd in 1832 
door Joachim Wenthin verbeterd. Hetzelfde ge-
beurde met de orgels van Münster (Apostelkir-
che) en Nordwalde (*13c). Het heeft er alle schijn 
van dat Hillebrand zelf die advertenties liet plaat-
sen!! Was Albertus van Gruisen dan toch niet zo 
ver mis met zijn bovengenoemde opmerking?

Orgel in WesterKappeln. Afbeelding uit boek van Reuter, 'Orgeln in Westfalen'.

Digitale reconstructie door Ad Fahner van het Hille-
brandorgel in Westerkappeln vroeger.

Verder als schrijnwerker en 
spiegelmaker
Jan Adolf was evenwel een prima meubelmaker. 
Na 1831 legt Jan Adolf zich toe op het meubel-
makersvak. Hij verkreeg in 1837 bij koninklijk 
besluit van 7 juli het predicaat Hofleverancier 
nadat hij een verzoek daartoe had ingediend. 
B&W van de stad Leeuwarden adviseerden po-
sitief alhoewel zij vonden dat 'weliswaar adres-
sant een goed burger is en bekend staat als een 
zeer ijverig man in zijn vak, dat hij goed werk 
kan leveren, maar dat er evenwel meer anderen 
te Leeuwarden zijn die zulks ook kunnen doen 
en in dat opzigt met hem gelijk staan' (*14). Jan 
Adolf zal wel gedacht hebben: niet geschoten 
altijd mis…! Een door hem en zijn zoon vervaar-
digd kastje is in het bezit van de koninklijke fa-
milie. (*15)
Het echtpaar Hillebrand-Meyeringh kregen in to-
taal zeven kinderen. Vier jongens en drie meisjes 
waarvan enkele jong stierven. De oudste doch-
ter Anna Christina Regina (1816-1899) huwde 
in 1841 met Johann Franz Heinrich Wilhelm 
(Heinrich) Schulze die als pianofortebouwer bij 

haar vader in dienst was en bij hen inwoonde. 
Schulze stichtte een pianofabriek die tot 1881 
heeft bestaan (*16). Op 6 april 1846 stierf Jan 
Adolf Hillebrand na een langdurig en smartelijk 
lijden (*17) in zijn woning aan de Vleesmarkt. Hij 
werd enige dagen later begraven op de Algeme-
ne Begraafplaats aan de Spanjaardslaan. Uit het 
feit dat hij op de 2e afdeling werd begraven blijkt 
ook zijn welstand (*18). Grégoire (Historique de 
la facture et les facteurs d’Orgue, Anvers 1865) 
schrijft dat Hillebrand na zijn overlijden een klein 
fortuin naliet. Iets dat je volgens hem zelden zag 
bij orgelmakers (*18b).
 
De familie Hillebrand na de dood 
van Jan Adolf I 
De zaak werd na de dood van Jan Adolf I in 1846 
voortgezet door de weduwe met steun van haar 
zoon Jan Adolf II (1818-1887) (*19). Deze laatste 
huwde in 1851 met de tien jaar jongere Catha-
rina Peters dochter van Haije Peters, kapitein ter 
koopvaardij, en Eybertje Jans Jansen (*20). Een 
jaar eerder was haar oudste zuster Elisabeth 
getrouwd met de orgelmaker Lambertus (II) van 
Dam. Beide zusters waren geboren in Antwer-
pen en in 1831 na de scheiding tussen België en 
Nederland (1830) in Leeuwarden komen wonen 
samen met hun broer Joannes. Ze woonden 
blijkens de volkstelling van 1839 in een achter-
huisje aan het Noordvliet (M88). In 1855 op 9 
september wordt Jan Adolf III (1855-1928) ge-
boren die later ook in de zaak kwam. In augus-
tus 1881 wordt het grote pand Nieuwestad 103 
verkocht aan horlogemaker Kleiterp (*21).

Werkzaamheden als orgelmaker
Jan Adolf I heeft in Friesland tussen 1814 en 
1831 zes nieuwe orgels voor kerken vervaar-
digd. Daarnaast nog vier voor kerken in zijn 
geboortestreek Westfalen. Tevens zijn er een 
aantal kabinetorgels, meestal van mahoniehout 
tot stand gekomen. Een voorlopige werklijst ziet 
er als volgt uit:

De panden Nieuwestad 101 en 103. Foto uit het ar-
chief van het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL).

Het wel en wee van Gerard Heinrich 
Hillebrand
Gerhard Heinrich (Hendrik) huwt in 1812 met 
Elske Nijsloot (1791-1854) en woont in 1815 bij 
de Vrouwenpoort, het 4e huis vanaf de Burma-
niastraat, letter E, no.416, tegenwoordig Nieu-
westad 19 (*25b). Blijkens de patentregisters 
(1815/16) was hij orgelmakersknegt, winke-
lier in steengoederen en diversen. Het aantal 
knechts was beneden de drie (*26). Op 21 juni 
1833 maakt hij via een advertentie in de Leeu-
warder Courant bekend dat hij kerk- en huisor-
gels maakt en repareert. Tevens biedt hij 'Twee 
Fraaije, Welluidende en deugdelijk bewerkten 
Secretaire Orgels' aan. Beide broers adverteren 
ook dat ze meubelen en spiegels vervaardigen. 
In 1815/16 valt het bedrijf van Jan Adolf Hille-
brand (evenals Lambertus I van Dam en zijn zo-
nen Luitjen Jacob en Jacob) voor de Patentre-
gisters in klasse 6. Dat betekende dat ze tussen 
de 3 en 12 knechten aan het werk hadden (*27). 
In 1830 vraagt Jan Adolf drie à vier Schrijnwer-
kersknechten die goed mahoniehout moeten 
kunnen bewerken. (*28) 

In 1842 treft Gerhard Heinrich een grote ramp. 
Allereerst lijdt hij schade door het zinken van de 
Leeuwarder Beurtman (= beurtschip) en op 27 
juli 1842 door de grote kermisbrand op de Lan-
gepijp. Hier had hij een kraam die grotendeels 
afbrandde (*29). Hij kon het op de Nieuwestad 
niet langer bolwerken en verhuisde naar een 
goedkopere stand. Op 16 mei 1843 adverteerde 
hij weer in de Leeuwarder Courant. Gedrongen 
door herhaalde rampen en ongelukken heeft hij 
zich in een meer afgelegene stand moeten ves-
tigen. Hij gaat nu wonen in de Poststraat H 107 
(*30). Ook hier gaan de zaken niet naar wens en 
reeds een half jaar later adverteert hij met een 
finale uitverkoop door verandering van affaire 
(*31). Per mei 1844 gaat hij wat anders doen. 
Hendrik Hillebrand wordt kastelein op het adres 
P 37. Dat was bij het verlaat, een sluisje vlak 
buiten de stad. Op 14 november 1843 sluit hij 
een pachtcontract met B&W van de stad Leeu-
warden. Zijn broer Jan Adolf staat borg (*32). 
In 1851 woonde hij hier nog steeds want toen 
werd het pachtcontract weer voor een jaar ver-
lengd (*33). Waarschijnlijk hield hij zich ook nog 
bezig met orgels, want als in 1843 de orgelma-
ker Willem van Gruisen sterft in zijn woonhuis 
aan de Schrans koopt Hendrik Hillebrand uit 
diens boedel diverse orgelonderdelen en ge-
reedschap.(*34) Op 12 februari 1858 adverteert 
hij met een secretaireorgel (*35). Hij woont dan 
aan Achter de Hoven (L 216). Als hij op 19 okto-
ber 1859 ’s nachts om één uur sterft wordt in de 
overlijdensakte vermeld dat hij zonder beroep 
was. Op 29 november 1859 wordt er ten sterf-
huize boelgoed gehouden. Het 'secretaire-Orgel 
waarom eiken Kast' was nog onderdeel van de 
boedel. Was dit misschien zijn privéorgel? (*36)

Gerhard Heinrich werd ook begraven op de 
Algemene Begraafplaats aan de Spanjaard-
slaan. Hij ligt op de 3e afdeling (*37). Hij en zijn 
echtgenote kregen tien kinderen. Zes meisjes 
en vier jongens. De oudste zoon Anne Auke 
(1817-1882) is op het adres in de Poststraat H 
107 doorgegaan als meubel- en spiegelmaker. 
De tweede zoon Johannes Kasper (1821-1914) 
was muziekonderwijzer en handelaar in blad-
muziek en seraphineorgels. Hij bespeelde ruim 
vijftig jaar het fraaie Van Damorgel in de Galile-
erkerk dat thans in Tholen staat. Hij woonde in 
de Minnemastraat 9. Johannes Kasper is twee 
keer gehuwd geweest en was vader van 25 (!) 
kinderen. Van hem heeft in het blad De Prins (17 
april 1909) een foto gestaan zittend achter de 
klavieren van zijn orgel in de Galeisterkerk (*38). 
Op 4 april 1864 keurde en speelde hij het ‘nieu-
we’ Van Damorgel in van de Christelijke Gerefor-
meerde Afgescheiden Gemeente (Oosterkerk). 
Zou hij geweten hebben dat de windlade van 
het Bovenwerk gemaakt was door zijn oom Jan 
Adolf voor het orgel van Raerd? (*39)

Johan Kaspar Hillebrand (1821 - 1914) in 1908 aan 
de klavieren van het Van Damorgel in de Galilieër-
kerk te Leeuwarden. Kopie van foto in het weekblad 
De Prins uit het archief van Ad Fahner, Leeuwarden.

Hillebrands orgelkassen
Hillebrands orgelkassen oogstten altijd veel lof 
en doen dat nog. We mogen dat ook verwach-
ten bij een orgelmaker die er op zeker moment 
voor kiest als meubelmaker verder te gaan. Op 
het gebied van de frontopbouw had de traditie 
Hillebrand de vijfdeligheid (dus de afwisseling 
toren-gedeelde velden-toren-gedeelde velden-
toren) en de zevendeligheid (gedeelde velden-
toren-gedeelde velden-toren-gedeelde velden-
toren-gedeelde velden) aangereikt. Steeds is de 
middentoren rond en zijn de zijtorens spits. De 
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Foto: Van Dam-orgel te Ouwsterhaule, gerestaureerd in 2012.
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zijvelden zijn gebogen en bevatten alleen loze 
pijpen. Bij éénklaviers vormgeving (Oosternij-
kerk 1814, Niawier 1818) wordt voor vijfdelig-
heid gekozen, bij tweeklaviers vormgeving ko-
men beide varianten voor: 
Rauwerd, nu Raerd, (1816) zevendelig; Drach-
ten (1820) zevendelig; Akkrum (1821) een één-
klaviers orgel met tweeklaviers vormgeving! - 
zevendelig en Marrum (1831) vijfdelig.

Het Hillebrandorgel (1831) in de Sint-Godehardus-
kerk te Marrum. Foto: Ad Fahner, Leeuwarden.

Hillebrand bekroont zijn kassen, als daar ruimte 
voor is, met instrumenten (enige tientallen in 
Raerd) of met beelden (Oosternijkerk, Niawier, 
Drachten, Marrum) en éénmaal met een klok 
(Akkrum).
Blinderingssnijwerk vinden we wel aan de bo-
veneinden van de frontpijpen, maar niet aan de 
voeten. Hierin lijkt hij Van Gruisen na te volgen, 
alhoewel het opmerkelijk is dat juist in de jaren 
waarin Hillebrand actief is, we dit beeld ook bij 
Van Dam tegenkomen (Midlum 1811, Engwie-
rum 1823, Lekkum 1828).
De tweeklaviersopzet betreft altijd Hoofdwerk 
en Rugwerk, in Akkrum een loos rugwerk.
Van een stilistische ontwikkeling is in dit oeu-
vre, dat 17 jaren omspant, geen sprake en 
de vormgevingsprincipes zijn ouderwets. Die 
ouderwetsheid is vooral gelegen in de opzet 
Hoofdwerk-Rugwerk die inmiddels alom verla-
ten was ten gunste van de aanleg Hoofdwerk-
Bovenwerk of Hoofdwerk-Onderpositief, bijna 
altijd met zijkantbespeling. De Van Dams maken 
in de 19e eeuw geen enkel nieuw tweeklaviers 
orgel met rugwerk. Als het rugwerk wél ver-
schijnt in een tweeklaviers concept, dan gaat 
het om verbouwing en uitbreiding van een orgel 
dat er al was: Stiens 1830. Wanneer Albertus 
van Gruisen zijn grootste orgel heeft voltooid 
(Hallum 1811), is ook voor die orgelmaker het af-
scheid van het rugwerk een feit. Hillebrand was 

De claviatuur van het Hillebrandorgel (1820) in de 
Grote Kerk te Drachten. Foto: Ad Fahner, Leeuwarden.

gewoon zijn orgels op een opvallende plaats te 
signeren. De lay-out van de claviatuur doet sterk 
denken aan die van Albertus van Gruisen.

Hillebrands disposities
Het Van Gruisenvoorbeeld heeft ongetwijfeld 
Hillebrands dispositie-uitgangspunten bepaald. 
Beide maken ze mixturen zonder (lage) terts-
koren en volgen ze dus een weg die afwijkt van 
die van de late Hinsz en de eerste en tweede 
generatie Van Dam. Op het eerste tweeklaviers 
orgel van Hillebrand (Raerd) krijgt die mixtuur op 
het hoofdwerk gezelschap van een sesquialter 
en een cornet, net als op het vijf jaar oudere Van 
Gruisenorgel van Hallum. Bij zijn latere orgels 
blijkt Hillebrand niet erg aan een Cornet te hech-
ten. De klank van Hillebrandorgels doet door zijn 
mixtuurconcept (meer algemeen: zijn plenum-
concept) sterker denken aan het Noordelijke 
barokorgel dan die van de instrumenten in de 
Hinsz-Van Damtraditie.

Daarnaast is ook een aspect vermeldenswaard 
waarin Hillebrand wat moderner georiënteerd 
lijkt dan Van Dam. Ook hier levert Van Gruisen 
weer het voorbeeld. Het buitengewoon luxueus 
gedisponeerde Van Gruisenorgel van Hallum 
heeft op het hoofdwerk drie labiale 8 vt-registers 
(naast de ‘verplichte’ Prestant 8 vt en Holpijp 8 
vt is er ook een Fluit doux 8 vt) en op het rug-
werk vindt men het drietal Holpijp 8 vt, Viool de 
Gambe 8 vt discant en Fluit travers 8 vt discant.
Deze voorkeur voor meerdere 8-voetkleuren op 
één klavier is een kenmerkende tendens in de 
19e-eeuwse orgelbouw. Opmerkelijk is dat die in 
het werk van Van Gruisen en Hillebrand eerder 
manifest wordt dan bij Van Dam. 
Enerzijds, in de plenumklank, reikt Hillebrand dus 
verder terug dan zijn grote collega’s, anderzijds, 
in het 8-voetspalet kijkt hij verder vooruit. Daar-

door en doordat hij zijn pijpen robuuster maakte 
dan de Van Dams, is hij erin geslaagd onze pro-
vincie te verrijken met geheel eigen klankkleu-
ren. De lijdensweg die de totstandkoming van 
menig Hillebrandorgel is geweest (vaker nog de 
lijdensweg die op de totstandkoming van zijn 
orgels volgde) is deel van de geschiedenis ge-
worden, de fraaie klanken zijn er nog!
      
   Ad Fahner & Theo Jellema
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Met speciale dank aan Victor Timmer te Leek en 
Herbert Brügge te Mettingen (BRD)

Het Hillebrandorgel (1818) Niawier. 
Foto: Ad Fahner, Leeuwarden.

Tekstband in Westerkappeln. Foto: H. Brügge te Met-
tingen (BRD).

Hebben de predicant en ouderlingen versogt 
rapport te mogen doen en bekent te maken aan 
de vergaderinge hoe hen in de visitatie weder-
varen was bij de schoolmr. E. P. Hantuma. Hoe 
sij hem voor de derde maal solemneelijk had-
den vermaand en gewaarschoud om sijn pligt te 
doen, gelijk hem van de overheid was opgeleid, 
onder bedreiginge om daar in hooger te moeten 
ageren soo hij sulx weigerde & nalatigh bleeft, ’t 
welke niet als met moilijkheid & klagte conde ge-
segt worden; namelijk dat hij Mr. E.P: Hantuma 
daar op heeft geantwoord dat als wij anders niet 
hadden als sulke vermaningen - dat wij dan over 
sijn drompel off in sijn huis niet weer behoefden 
te koomen: en dat nog met meer quade reeden 
daarbij.

Wat er precies aan de hand was, worden we niet 
uit de notulen gewaar. Het lijkt erop dat hij als 
schoolmeester zijn plicht niet deed, met andere 

Heibel met een Raerder organist
Aan het begin van de 18e eeuw - dominee Petrus Antonides was toen de pre-
dikant - speelde er in Raerd een ernstig conflict tussen de kerkenraad en de 
toenmalige schoolmeester-organist Eke Piers Hantuma. We citeren uit de kerken-
raadsnotulen van 7 mei 1702:

woorden geen les gaf. Maar zeer waarschijnlijk is 
er ook drank in het spel geweest. Men besluit in 
elk geval Hantuma op 11 mei uit te nodigen om 
hem ter verantwoording te roepen. Vooraf wordt 
een aantal vragen opgesteld. De beantwoording 
ervan loopt anders dan men gehoopt had:
Hier op is binnengestaan Mr. E.P. Hantuma son-
der eenige eerbiedigheid en met gedekten hoof-
de staande voor de vergaderinge, en heeft op ’t 
geen hem voorgesteld is geworden, de vergade-
ringe niet verweerdigd na behooren te antwoor-
den; want als men hem voorlas de eerste art: 
soo antwoorde hij dit is alweer ’t oude deuntie 
& is terstont weggelopen met een boos gemoet, 
& als men hem met gewelt wederom riep, dat 
hij soude hooren, heeft hij op geen artikel met 
fatsoen geantwoord nog iets gesegt, dat eenige 
vergenoeginge of voldade conde geven aan de 
broeder, maar heeft de vergaderinge gansch 
onfatsoenlijk bejegend in allen, gegeven weglo-

pende eer men eens ter dege begonnen hadde 
hem voor te stellen of te ondervragen, tegen 
onse wille & dank.

De zaak escaleert tijdens de kerkdienst van 14 
mei: Daar op is ingebragt en voorgesteld hoe 
men met droefheid en leedwesen vernam en met 
sijn eigen oogen sag & ooren hoorde dat mr. E.P. 
Hantuma hem geensins verbeterde, maar veel 
eer tot erger voort gingh.
§1. Het welk bijsonder onlangs is gebleeken, na-
melijk als hij op de dag van des Heeren h: avond-
maal sijnde den 14. Maij ao. 1702 ’s nademid-
dags den openbaren godsdienst & de gansche 
vergaderinge openbaarlijk ten toon gesteld & als 
met de selve gespot heeft, soo wonderlijk en ijde-
lijk speelde hij op ‘t orgel onder ’t psalm-singen 
voor de predicatie, soo dat een jegelijk eindelijk 
genoodzaakt wierde de boeken toe te doen, niet 
kunnende mede singen, ja verstoord was, sig 
verwonderende over de boosheid & stoutigheid 
van den mensche; soo dat eindelijk een broeder 
uit de consistori (doophek, WH) opstonde en 
na ’t orgel ging om hem te doen ophouden van 
speelen; soo wonderlijk en lang speelde hij nog, 
na dat de predicant al op de predikstoel was ge-
gaan. §2. Daar beneffens eerst als hij sou begin-
nen te speelen soo wagtede hij soo lang (na dat 

de psalm van de predicant all was afgecondigd) 
dat ’t scheen offer niet van worden soude, soo 
dat de eene seide tot de andere, hier sal niet van 
worden of nu sal hij ’t staan laten.
§3. En als hij nu al speelde conde niemant op ’t 
laatste mede singen & dikwils veranderde hij de 
toon of registers, die hij onder ’t singen dan weer 
instak, & andere weder uithaalde & eindelijk trok 
hij soo veel registers uit, dat ’t scheen of ’t orgel 
barsten sou. 
§4. Soo datter ook geweest sijn die wouden na 
huis gaan, omdatse so gealtereerd waren & om-
dat ’t scheen verward werk te weesen.
§5. En soo was als hij van speelen ophielde is hij 
aanstonds voor ’t gebed van ’t orgel gegaan & uit 
de kerk gelopen & tot dat de predicatie wel half 
gedaan was weggebleven. 

De week erna worden allerlei getuigen opgeroe-
pen. Uit hun verhalen blijkt dat de organist in elk 
geval een slokje te veel op gehad moet hebben. 
De toegang tot het avondmaal wordt hem ont-
zegd. Pas in de notulen van 5 juli 1711, dus 9 jaar 
later, lezen we dat Hantuma eieren voor zijn geld 
heeft gekozen: hij heeft berouw getoond en mag 
weer deelnemen aan het avondmaal.
      
   Willem Hansma
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