Het orgel van
Protestantse Gemeente
De Achthoek
Scherpenzeel

orgelhistorie van 1888 - 2021

Programma ingebruikname hybride orgel op 7 juli 2021
Inleidend pianospel van Martin de Jong.
 Mijn gebed - D.C. Lewis.
Aanvang programma 19.30 uur.
1. Welkomstwoord - Henk Hazeleger.
2. Bedankjes - Henk Hazeleger.
3. Een beetje historie - Henny Maat.
4. Overhandigen van de sleutel door orgelbouwer - Geurt de With.
5. De nieuwe muziektonen - Henny Maat / Martin de Jong.
6. Orgelspel Martin de Jong.
 Psalm 42 - Claude Goudimel 1514 - 1572
 W.F. Bach - variaties van 'Morgen kommt der Weihnachtsmann'
 verrassing
7. Spannende weg naar renovatie - Henk Hazeleger.
8. Orgelspel Ytsen Wielstra.
 het Onze Vader-lied: Vater unser im Himmelreich
9. Meer over de renovatie - Henk Hazeleger.
10. Orgelspel Piet de Vries.
 Uit de Cathedral Suite van Gordon Young:


Sarabande



Aria



Rigaudon

 bewerking gezang 415 'Zegen ons Algoede' uit het nieuwe liedboek.
11. Dankwoord / afsluiting - Sjoerd de Vries.
Na het programma is gelegenheid het orgel te bekijken.
In de hal staat koffie klaar met een toepasselijke petitfour.
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Voorwoord
Het orgel van de Protestantse Gemeente De Achthoek aan de Molenweg in
Scherpenzeel kent een rijke historie. Het huidige orgel is in 1929 aangekocht door
de Gereformeerde Kerk in Scherpenzeel. De Gereformeerde Kerk en de
Hervormde Gemeente 'De Hoeksteen' zijn op 1 april 2007 gefuseerd tot de huidige
Protestantse Gemeente 'De Achthoek'.
De Gereformeerde Kerk in Scherpenzeel kent haar oorsprong in 1877. Op 7 januari
van dat jaar verklaart de Synodale Commissie der Christelijke Gereformeerde Kerk
in Nederland dat te Scherpenzeel een Christelijke Gereformeerde Gemeente wordt
erkend op basis van een wet uit 1853, een wet 'tot regeling van het toezicht op de
onderscheidene kerkgenootschappen'. Deze wet is in 1988 ingetrokken. Na de
kerkscheuring in 1886 wordt de officiële naam Gereformeerde Kerk te
Scherpenzeel. Op 1 augustus 1888 wordt het eerste kerkgebouw aan de Holevoet
officieel in gebruik genomen. Hier wordt gekerkt tot maart 1959, toen is het
huidige kerkgebouw aan de Molenweg in gebruik genomen.
De Hervormde Gemeente 'De Hoeksteen' dateert uit 1974 en is ontstaan naast de
Hervormde Gemeente Scherpenzeel, die een Gereformeerde Bondssignatuur
heeft. Een deel van de kerkleden voelt zich daar niet meer thuis en heeft in 1971
de 'Hervormde Vereniging voor Evangelisatie' opgericht. Hieruit is op 10 oktober
1974 'De Hoeksteen' voortgevloeid, toen nog Hervormde Buitengewone
Wijkgemeente in wording. De diensten worden gehouden in het kerkgebouw van
de Gereformeerde Kerk in Scherpenzeel en al vanaf het begin wordt er op
verschillende terreinen samengewerkt.
In het kader van Samen op Weg is de samenwerking steeds hechter geworden en
dit leidt op 1 april 1991 tot de federatie van beide kerken en zestien jaar daarna,
op 1 april 2007, tot de fusie.
Het orgel in de Gereformeerde Kerk
Op 1 augustus 1888 wordt de Gereformeerde Kerk in Scherpenzeel aan de
Holevoet in gebruik genomen. Dit is het pand aan de Stationsweg 299, waar later
garage Veldhuizen en nu de Van Rootselaar Group B.V. is gehuisvest. Broeder
G. van Velzen houdt een leerrede (preek) over Exodus 17 vers 15b. De
Gereformeerde Kerk maakt gebruik van een kabinetorgel waarop de
gemeentezang wordt begeleid.
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Gereformeerde Kerk aan de Holevoet
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Het kabinetorgel
Het kabinetorgel van de Gereformeerde Kerk wordt voor 350 gulden aangekocht
bij de heer Jan van Staveren in Nijkerk. De vorige eigenaar van het orgel was ds.
De Hoest, Hervormd predikant te Nijkerk. De aankoop vindt plaats op 16 juni 1888
door de heren Van Velzen en A. Berendse. De heer Berendse was voorheen
organist van de "grote kerk". Als lid van de dolerende gemeente (afscheidsbeweging uit de Nederlandse Hervormde Kerk) is hij bereid de betrekking van
organist te vervullen. Onderhoud aan het orgel gebeurt door de heer Berendse
zelf, die het spelend houdt met ijzerdraad en elastiek. In 1898 wordt het orgel
gestemd door Jurjaan Munselerij uit Amsterdam voor 7,50 gulden.

Kabinetorgel van de Gereformeerde Kerk
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Een kabinetorgel is een klein pijporgel dat zich in een kast bevindt die met deurtjes
gesloten kan worden. Alleen de welgestelden uit de vorige eeuwen konden zich
een dergelijk orgel permitteren. Kabinetorgels zijn kleine orgels geschikt voor
huiskamers, stadshuizen, musea, schouwburgen en muziekherbergen. Dit soort
orgel deed vaak dienst tijdens huisgodsdienstoefeningen in weeshuizen en
stadhouderlijke verblijven. Dat deze orgels werden gebouwd in de vorm van een
kabinet, heeft te maken met de belastingen. Je moest voor een huisorgel belasting
betalen, om hier aan te ontkomen werden ze gebouwd in de vorm van een kabinet.
Door de afsluitbare deuren is een kabinetorgel in gesloten toestand niet goed
herkenbaar als een orgel. Kabinetorgels hebben meestal maar 1 manuaal
(handklavier). Een enkele keer komt een tweede manuaal of voetpedaal voor,
maar dat zijn uitzonderingen.
Het kabinetorgel is in 1797 gebouwd door Ahlert Gerhard Axsen. De onderkast is
in Lodewijk XVI stijl, met uitzondering van de klauwpoten. De bovenkast is nog in
Lodewijk XV stijl en heeft een driedelig sprekend front. De kap is bekroond met
engelen en een harp spelende David.
Ahlert Gerhard Axsen uit Oldenburg werkte eerst als knecht bij de orgelmaker
Johann Hinrich Klapmeyer. Met zijn gezin komt hij omstreeks 1770 naar
Amsterdam. Van 1771 tot 1 mei 1782 werkt hij als 'eerste en oudste knegt' in dienst
van de eveneens uit Oldenburg afkomstige Andreas Johannes Paradijs en kondigt
na de beëindiging van diens bedrijf aan, dat hij 'thans zyn eigen Affaire' uitoefent
als 'Mr. Orgel en Clavecimbaalmaker in de Tuinstraat, het 2e Huis van de eerste
Dwarsstraat te Amsterdam'. Als zijn dochter in 1792 trouwt, woont Gerard Axsen
in de Anjelierdwarsstraat. In 1800 wordt hij tot universeel erfgenaam benoemd
van George Nicolaas Starck, voorheen klokkenist en organist te Kaapstad. Blijkens
het testament woont Axsen in de Bikkerstraat en is hij getrouwd met Sofia Bunnis.
Van deze erfenis is Axsen niet rijk geworden. Ahlert Gerardus Axsen overlijdt op 5
maart 1811 en wordt op 10 maart in Amsterdam begraven. Zijn laatste adres was
in de Tweede Weteringdwarsstraat.
Technische bijzonderheden van het kabinetorgel
Het klavier is uitneembaar en inschuifbaar en heeft een omvang van C-f3
gestreept. De windlade ligt boven het klavier, de ondertoetsen zijn belegd met
ivoor, de boventoetsen met ebbenhout. De houten pijpen zijn van grenenhout
met eiken voorslagen, de metalen pijpen hebben ronde gewreven labia. Het
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mahoniehouten meubel is zonder beelden 241 cm hoog. De breedte is 155 cm en
de diepte 70 cm.
De dispositie (samenstelling) is als volgt:
Holpijp 8'
bas en discant
Prestant 8' discant
Viola 8'
bas en discant (vanaf C)
Fluit 4'
bas en discant
Octaaf 2'
bas en discant
Sesquialter discant
Tremulant.
In de archieven zijn overzichten gevonden van de kosten van het stemmen en
reparaties aan het kabinetorgel. Wie dit heeft uitgevoerd is niet bekend.
De volgende kosten zijn getraceerd:
maart 1907
stemmen 7 gulden
mei 1914
stemmen 13,50 gulden
september 1922 arbeid aan het orgel 2,50 gulden
oktober 1922
reparatie aan het orgel 80 gulden.
Het zou goed kunnen zijn dat de firma Flentrop aan het orgel gewerkt heeft. Deze
firma krijgt namelijk later de opdracht een nieuw orgel te leveren in de
Gereformeerde Kerk.
Het kabinetorgel bevindt zich nu in het Haags gemeentemuseum.
Aankoop Flentrop orgel
Uit de kerkenraadsvergadering van 18 juni 1929, lezen we het volgende:
Naar aanleiding van een schrijven van den kerkorgelfabrikant Elbertse te Soestdijk,
waarin deze meldt dat alhier in beginsel is besloten tot het aanschaffen van een
nieuw orgel, zo hij vernomen heeft en dit op de agenda is geplaatst. De praeses
deelt mee dat hem geen plannen bekend zijn, geen der overige broeders draagt er
eveneens kennis van. Is aanschaffing van een nieuw kerkorgel noodzakelijk?
Algemeen is men van oordeel, dat een nieuw orgel zo mogelijk wel gewenst is. In
beginsel wordt daarom het besluit genomen plannen te beramen om tot
aanschaffing van een orgel te komen. Dit met algemene stemmen en met de
beperking dat eventuele aankoop hiervan zonder bezwaar der kerkelijke kas, en
niet dan nadat de financiën extra nodig zijn verkregen.
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Een commissie bestaande uit de broeders J. Esser, F. van Ginkel, G. Lagerweij,
C. Middelkoop, Hr. Valkenburg en H. Wagensveld wordt verzocht de nodige
plannen te beramen om gelden bijeen te brengen. Deze commissie komt voor het
eerst bijeen op 6 augustus 1929.
Op 28 oktober 1929 komt het rapport van de orgelcommissie ter sprake. De
conclusie luidt dat men tot aankoop van een orgel over wil gaan. Het ontbrekende
bedrag van 700 gulden valt te beschikken door renteloze aandelen en aflossing
daarvan te doen door de gelden verkregen uit:
• twee collecten in de kerk te houden per jaar.
• de opbrengst van zogenaamde orgelbusjes, te plaatsen bij de uitgangen van
het kerkgebouw.
Het rapport met de conclusie wordt met algemene stemmen aanvaard. Op
maandag 4 november 1929 wordt om 19.00 uur een mededeling gehouden met
alle belangstellenden in deze zaak. Of meerdere orgelbouwers zijn aangeschreven
is niet bekend. Hierover is in de archieven niets te vinden.
De firma Flentrop krijgt in 1929 de opdracht het orgel te leveren.
De firma Flentrop wordt in 1903 opgericht door Hendrik Wicher Flentrop (18661950). Deze is organist in de Westzijderkerk te Zaandam en begint een piano- en
orgelhandel. Hij is van mening dat oude orgels niet aan de smaak van hun tijd
mogen worden aangepast, maar authentiek moeten klinken. Nadat ervaring is
opgedaan met restauratie en uitbreiding van orgels, wordt in 1915 het eerste
nieuw gebouwde orgel afgeleverd. Flentrops zoon Dirk Andries Flentrop (19102003) neemt in 1940 de leiding van het bedrijf over. De aandelen van Flentrop
Orgelbouw B.V. zijn sinds de pensionering van D.A. Flentrop in 1978 in handen van
het personeel.
Het te leveren orgel is niet geheel nieuw. Ten eerste is er ten tijde van de
samenstelling in de crisisjaren de nodige schaarste en ten tweede is het één van
de eerste orgels die Flentrop bouwt. Bij navraag blijkt Flentrop helaas geen
gegevens te hebben over het tweedehands materiaal wat hij in het orgel van
Scherpenzeel heeft gebruikt. Het oorspronkelijke orgel komt ergens uit een
Nederlandse Hervormde Kerk.

-8-

Met bestaand materiaal wordt er een 1-klaviersorgel met pedaal (voetklavier)
afgeleverd. De historische materialen die zijn gebruikt stammen uit 1842. Het
betreft de windlade (platte houten doos waar de orgelpijpen op staan) en 3
registers, Gedekte Fluit 4', Gamba 8' en Bourdon 8'. Deze materialen komen van
de orgelbouwer Ypma (1823-1887).
Fraai maar verstrooid, vroom maar in den vreemde is het levenswerk van de
Bolswarder orgelbouwer Lodewijk Sjoers (lolke) Ypma. Halfweg de negentiende
eeuw trekt hij naar Alkmaar om daar de orgelmakerij van zijn jong gestorven broer
Dirk Sjoerds voort te zetten en tot grote bloei te brengen. Het is een kerkzakelijke
gedreven emigratie. In 1853 is de bisschoppelijke hiërarchie hersteld en het
heropgerichte bisdom Haarlem, belooft de katholieke Ypma's een beter gevulde
orderportefeuille dan het overwegend protestante Friesland. Volgens de Friese
organoloog Jan Jongepier was Lodewijk Sjoers, getuige de vele orgels die nog
bestaan, een zeer goede orgelmaker, zowel in technisch opzicht als wat de
artisticiteit van zijn klankbeeld betreft.
Naast de drie registers van historisch materiaal zijn er nog zeven andere registers
geplaatst. Het orgel is hiermee een bescheiden instrument geworden met
1 manuaal (handklavier) en 10 stemmen met een aangehangen pedaal
(voetklavier dat geen zelfstandige pijpen heeft). Na een grondige opknapbeurt en
uitbreiding van het aantal stemmen is het orgel geplaatst in de toenmalige
Gereformeerde Kerk aan De Holevoet.
Het nieuwe orgel kost 2.782,03 gulden. Dat geld wordt bijeen gebracht door
collecten, giften en niet te vergeten de orgelbusjes bij de uitgang van de kerk.
Het 'nieuwe' Flentrop orgel wordt boven de preekstoel geplaatst. Omdat het orgel
niet past boven de bestaande preekstoel, die uit de Nederlands Hervormde Kerk
in Leusden komt, wordt de preekstoel verkocht aan de Nederlands Hervormde
Kerk in Overberg.
Het register Trompet is erg temperatuurgevoelig en heeft een heel mooie klank,
tenminste als het pas gestemd is. Dit laatste moet erg vaak gebeuren en dat brengt
zoveel kosten met zich mee, dat deze stem uiteindelijk maar wordt vastgezet.
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Flentrop orgel in de Gereformeerde Kerk aan de Holevoet
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Dispositie
Het orgel heeft de volgende dispositie:
Prestant
8'
Gamba
8' *
Bourdon
8' *
Celeste
8'
Octaaf
4'
Gedekte Fluit 4' *
Dolce
8'
Octaaf
2'
Mixtuur
2-3 sterk
Trompet
8'
Manuaalomvang C-f3
Pedaal aangehangen
Tremulant
* pijpwerk van Ypma (1842)
Ingebruikname
In 1929 wordt met het spelen van Psalm 33:2 en begeleiden van de gemeentezang
het 'nieuwe' orgel in gebruik genomen.
Roemt nu, met nieuwe lofgezangen
De nieuwe blijken van zijn gunst;
Het speeltuig moet dien toon vervangen;
Heft vrolijk aan, wijdt hem uw kunst.
Alles moet hen eren,
Want het woord des Heeren,
Het richtsnoer zjiner daan
Is volmaakt rechtvaardig,
Al ons achting waardig
Eeuwig zal het bestaan.
De onderhoudskosten voor het orgel vallen niet te duur uit. Eens per jaar een
stembeurt van ongeveer 25 gulden. Dit bedrag blijft een groot aantal jaren
hetzelfde. Alle stembeurten en onderhoud worden uitgevoerd door de firma
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Flentrop uit Zaandam. In het verslag van de orgelcommissie in 1938, blijkt dat het
bedrag van 2.782,03 gulden voor het nieuwe orgel, helemaal is gehaald. Het
restant, groot 12,49 gulden, wordt gestort in de kerkkas.
Wetenswaardigheden
Op 26 juni 1930 komt er een verzoek van de heer Kruithof uit Kampen om een
orgelbespeling en zangavond te geven en daar tevens een collecte te houden om
in zijn onderhoud te voorzien, omdat hij blind was. Dat je niet zomaar op een orgel
kan en mag spelen is van alle tijden.
De broeders Bakker en Van de Pol vragen aan de kerkenraad het volgende:
1. Waarom de heer Rekelbos het orgel niet mag bespelen?
2. Waarom het oude kabinetorgel niet verwijderd wordt?
Antwoord van de kerkenraad
1. De kerkenraad heeft besloten dat alleen de 'eigen' organisten het orgel
mogen bespelen. Met betrekking tot het spel van de heer Rekelbos merkt
de voorzitter op, dat de manier van spelen de gemeente niet altijd sticht.
2. Helaas is het nog niet gelukt om het orgel te verkopen.
Op 28 juli 1930 is het oude kabinetorgel verkocht voor 125 gulden aan het
gemeentemuseum te Den Haag.
Omdat er een goede organist is, wordt besloten op verzoek van de heer Weenink
(voorzanger / hoofd van de School met de Bijbel, nu Glashorstschool), het
voorzingen af te schaffen. Wel wordt er een koraalboek besteld.
De beloning van de organisten is in die tijd nihil. In 1930 ontvangt de organist voor
het spelen van een huwelijksinzegening 2,50 gulden.
Organisten
De organisten zijn Gerrit van Ginkel en zijn broer Rijk van Ginkel samen met Bert
van der Breggen en Bert Klei. Ook heeft A. de Graaff uit Barneveld jaren op het
orgel gespeeld. Bert Klei schrijft regelmatig voor het dagblad Trouw. Omdat hij
een liefhebber is van de robuuste orgelmuziek van Feike Asma en Jan Zwart, blijkt
dat bij de demontage van het orgel naar de nieuwe kerk aan de Molenweg, de
windbalg verzwaard is met stenen, om zodoende meer volume te krijgen.
Plan voor een nieuwe kerk aan de Molenweg
Aangezien de kerk in de oorlogsdagen niet gespaard is gebleven voor het
oorlogsgeweld, is het bouwkundig niet meer op en top. Ook is in het 6-pijpige
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orgelfront jarenlang een deuk zichtbaar, veroorzaakt door een granaatscherf bij
Duitse beschietingen.
Er is al grond gekocht voor een nieuwe kerk aan de Molenweg. Dringend is
behoefte aan vergaderruimte en dankzij alle medewerking wordt eerst een
verenigingsgebouw tot stand gebracht.

Verenigingsgebouw aan de Molenweg
Rond 1955 komt tijdens de avonddienst van de zondagse eredienst een stuk
stucwerk van het tongewelf naar beneden, dat voornamelijk valt in het trapgat
naar de gaanderij/balkon. Het balkon wordt ontruimd en de dienst onder leiding
van ds. Van der Veen gaat verder. Wel trekt dit tegenstanders van de nieuwbouw
over de streep en wordt haast gemaakt met de plannen voor een nieuwe kerk.
Veel vergaderwerk
Ook wordt er in die tijd al veel vergaderd, waarvan een bloemlezing. We lezen uit
de notulen van de kerkenraad het volgende:
1949-1952 - In een schrijven van de firma Flentrop Orgelbouw uit Zaandam wordt
meegedeeld dat een grondige reparatie aan het orgel 4.000 gulden zal kosten.
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Daar er in de toekomst een nieuwe kerk gebouwd zal worden besluit men
voorlopig niets aan het orgel te laten doen.
30 oktober 1950 - Er is een folder van de orgelbouwer J.G. Kunst uit Arnhem
binnengekomen.
29 oktober 1951 - Broeder N(iek) Klei deelt mee, dat het orgel noodzakelijk moet
worden gerepareerd. De commissie stoffelijke zaken zal een onderzoek instellen
en naar de kosten informeren. (Niek Klei is de vader van organist Bert Klei en is
hoofd van de School met de Bijbel, nu Glashorstschool).
18 maart 1952 - Broeder Stuivenberg vraagt of de reparatie van het orgel nu ook
uitgesteld wordt. Algemeen wordt geoordeeld dat het nodige onderhoud aan het
orgel moet geschieden. In deze jaren doet ook het ritmisch zingen zijn intrede, wat
niet zonder problemen verloopt. Ook de beloning voor de organisten wordt
verhoogd van 25 tot 50 gulden per jaar. Tevens wordt er een koraalboek van
Simon Landsman gekocht voor de organisten voor 15,25 gulden.
4 april 1958 - Broeder R(ijk) van Ginkel wijst op het verplaatsen van het orgel en
brengt de mogelijkheid onder de aandacht om enkele verbeteringen aan te
brengen (Rijk van Ginkel is de broer van de organist Gerrit van Ginkel). Besloten
wordt de firma Flentrop om inlichtingen te vragen.
16 mei 1958 - Er komen 2 brieven binnen van Flentrop Orgelbouw:
1. voor de levering van een nieuw orgel.
2. restauratie en verplaatsing van het huidige orgel.
Ingebruikstelling nieuwe Gereformeerde Kerk
Op 24 maart 1959 wordt het kerkgebouw aan de Molenweg in tegenwoordigheid
van talrijke genodigden officieel in gebruik genomen. 15 jaar geleden stond er op
die plaats nog een graanmolen, een gesloten achtkantige standerdmolen die is
gebouwd al voor 1429. Nu staat er een hypermoderne kerk die qua vormgeving
en interieur een unicum in Nederland genoemd mag worden.
De kerk is achthoekig en kan aan 350 mensen een zitplaats bieden. Kenmerkend
is de rondgang die de bouwcommissie maakte door de gemeente om de financiën
bijeen te krijgen. De bouwcommissie haalde toen niet minder dan 67.000 gulden
bij elkaar Een fraai bedrag, zeker als men weet dat de Gereformeerde Kerk toen
uit 500 leden bestond.
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Nieuwe Gereformeerde Kerk aan de Molenweg
De Achtkanter
De naam van het kerkgebouw herinnert aan de hier in april 1945 door de
terugkerende vijand opgeblazen standerdmolen. Het getal 8 komt zowel in het
gebouw als het interieur herhaalde malen voor. Acht is het getal van het nieuwe
begin, van de 8 zaligsprekingen (Mattheüs 5). We vinden dat gesymboliseerd in:
1. de vorm van het gebouw.
2. de acht armen op het dak die samen de wereld dragen. Gevormd door de
ringen waarin de luidklok hangt, in het hart van de wereld.
3. vorm van het doopvonttafeltje.
4. de avondmaalstafel.
5. de preekstoel.
De 12 panelen in het front van de preekstoel zijn opgesteld als de 12 stenen in het
borstschild van de hogepriester (Exodus 39). Tevens is het getal 12 het getal van
de volheid, de 12 stammen van Israël, 12 discipelen, de 12 poorten van het nieuwe
Jeruzalem (Openbaringen 21).
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Aan weerszijden van de preekstoel stonden oorspronkelijk de ouderlingen- en
diakenbanken. Zo hadden de ambtsdragers én zicht op de preekstoel, én zicht op
de gemeente. De houten schotten voor de verwarmingselementen stammen nog
van deze beide banken.
Ds. J.C. Jonkers, die als nestor van de oud-predikanten tijdens de openingsdienst in
1959 het woord voerde, wees naar bovengenoemde symbolen. Tevens wees hij op
de vier raampartijen, die licht geven op de vier windrichtingen. De kerk heeft een
boodschap voor de gehele wereld en daarom is het goed dat er doorzichtig glas in
de sponningen is geplaatst. De kerk moet zicht hebben op wat er buiten haar
muren gebeurt.
De twee zijvleugels gemetseld aan beide zijden van de hoofdingang symboliseren
open armen als uitnodigend gebaar.
Restauratie en verplaatsing van het orgel
Citaat uit de notulen:
"Van de firma Flentrop een schrijven, waarin de mondelinge opdracht en levertijd
voor de reparatie en herplaatsing in de nieuwe kerk van het orgel met vervanging
van het register Trompet door een nieuw register Sesquialter wordt bevestigd. De
praeses en broeder Van Ginkel lichten de gehouden bespreking toe. De algehele
revisie van alle onderdelen van het orgel met de windladen bedraagt 5.065 gulden.
Demontage en transport 380 gulden, hermontage 1.690 gulden. Vervanging
register 740 gulden. Totaal 7.875 gulden. De datum van de plaatsing kan nog
moeilijk vastgesteld worden. Flentrop vindt als ideaal 1 mei 1959, als de
weersomstandigheden tijdens de bouw goed zijn."
Besloten wordt tot reparatie en verplaatsing. De mogelijkheid om een fonds te
stichten voor een zelfstandig pedaalregister zal nog nader worden besproken.
Behalve dat Flentrop een offerte heeft uitgebracht, is er ook nog een aanbieding
geweest van de firma Reil uit Heerde. Deze was helaas niet te traceren. Er gaat
een brief uit naar Flentrop dat het gerestaureerde orgel in september kan worden
geplaatst en tevens wordt gevraagd om een leenorgel. Het vocht dat uit een nieuw
gebouw komt is aanzienlijk. Aangezien een orgel voor een groot deel uit hout
bestaat, heeft vocht een funeste werking. Ter overbrugging van deze periode
wordt een harmonium aangeschaft van vier en halfs spel met een goed geluid. De
kostprijs bedraagt 475 gulden. De firma R. van den Burg uit Amersfoort levert dit
instrument dat geheel wordt nagezien met een garantie van 5 jaar, om later dienst
te doen in één van de zalen.
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Verandering dispositie
In mei 1959 was al besloten de Trompet te vervangen voor een Sesquilater.
Daarnaast doet Flentrop een aanbieding om de Dolce 8 voet te vervangen voor
een Quint tegen een bedrag van 265 gulden. De klank zal sterk verbeteren. De
kerkenraad gaat hiermee akkoord.
Het orgel heeft na de wijziging de volgende dispositie:
Prestant
8'
Gamba
8' *
Bourdon
8' *
Celeste
8'
Octaaf
4'
Gedekte Fluit 4' *
Quint
3'
Octaaf
2'
Mixtuur
2-3 sterk
Sesquialter 2 sterk (doorlopend)
Tremulant

pneumatisch, in motor/balg kist

Pedaal
aangehangen
Manuaalomvang C-f3
* pijpwerk van Ypma (1842)
Nieuw orgelfront
In juni 1959 komt een brief binnen van de architect de heer Hindrik (Hink) Eldering
waarin hij enkele voorstellen doet betreffende het nieuwe orgelfront. Dit
schrijven wordt vergezeld van een situatietekening. In dit voorstel ontbreekt een
begroting. Ook is een offerte binnengekomen van Flentrop voor het leveren van
een nieuw orgelfront voor de prijs van 3.580 gulden. Gevraagd zal worden aan de
architect eveneens een offerte in te dienen. In augustus 1959 is de prijsopgave
van de architect binnengekomen voor het maken van een orgelfront met
balustrade. De prijs bedraagt 2.156 gulden en de houtkeuze zal dezelfde zijn als
de overige betimmering van de kerkzaal. Besloten wordt de opdracht aan de
architect te geven. De totale restauratie en montage heeft een bedrag gekost van
9.365 gulden.
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Flentrop orgel in De Achtkanter aan de Molenweg
Ondertussen Samen Op Weg
In 1974 maakt ook de Hervormde Gemeente "De Hoeksteen" (buitengewone
wijkgemeente i.w.) gebruik van het kerkgebouw. Al snel besluiten beide
kerkenraden een aanzet te geven tot samenwerking in de vorm van gezamenlijke
diensten. De samenwerking wordt in de loop der jaren steeds intensiever en op
allerlei fronten doorgezet. Op 1 april 1991 zijn beide kerken gefedereerd en op
1 april 2007 gefuseerd tot de Protestantse Gemeente De Achthoek.
Organisten in De Achthoek vanaf 1959
Vanaf 1959 spelen veel organisten in De Achthoek. In de boeken staan Piet van
der Schaaf, Arend Splinter en Max Kamperman (1969 - 2008). Van 1974 tot 1998
is Joop van der Kemp organist. Joop begeleidt tot 17 april 2011 de cantorij, die
toen 37 jaar bestond, hiervoor deed Max Kamperman dit. Max Kamperman
overlijdt in 2008 en Joop van der Kemp in 2015. Martin de Jong is vanaf 1975 tot
heden organist, inmiddels al ruim 46 jaar. Overige organisten zijn Ina Rougoor
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(1997-1998), Harry Kroeske (1998 - 2014), Berend van Surksum (1999 - 2004),
Gerard van Bennekom (2008 - 2010), Seline Haalboom (2010 - 2012), Evert van
Veelen (2015 - 2018), Piet de Vries (2018 - heden) en Ytsen Wielstra (2019 heden).
Renovatie orgel 1982
Omdat de kerk groeit, komt in 1975 een vraag ter verbetering van de capaciteit
van het orgel. Helaas wordt dit afgewezen wegens te hoge kosten. Er wordt wel
een orgelfonds opgericht. Wat wordt gemist aan het orgel is een goed basregister,
ook passen de stemmen niet goed bij elkaar. Door de onstabiele windvoorziening
is het bij alle registers onmogelijk deze goed te intoneren en te stemmen. De
Sesquialter mengt zich zeer slecht bij de rest van het orgel. Het pedaal is gammel,
luidruchtig en tevens aangehangen. Aangehangen betekent dat de pedaaltoetsen
rechtstreeks verbonden zijn met de corresponderende toetsen van het manuaal.
Als met de voet een pedaaltoets wordt ingedrukt, wordt de daaraan verbonden
manuaaltoets naar beneden getrokken en klinkt de toon die daarbij hoort.
In het begin van de tachtiger jaren wordt een enquête over het orgel gehouden.
Uit 4 mogelijkheden kan gekozen worden:
1. laten zoals het is en alleen repareren (geraamde kosten 27.000 gulden).
2. opknappen met een kleine uitbreiding aan het pedaal (45.000 gulden).
3. uitbreiden met een 2e klavier (96.000 gulden).
4. nieuwbouw (135.000 gulden).
Er wordt gekozen voor optie 2. De firma Hendriksen & Reitsma krijgt de opdracht.
De firma Hendriksen & Reitsma Orgelbouw wordt opgericht in 1966, door Wouter
Hendriksen en Pieter Reitsma, nadat jarenlange ervaring is opgedaan bij de firma
Reil te Heerde en de firma Van de Berg & Wendt te Zwolle. Begin 2007 heeft de
heer G. de With het bedrijf overgenomen. De heer De With is op dat moment
29 jaar bij het bedrijf in dienst en onder andere verantwoordelijk voor het
onderhoud en het stemwerk. In de loop der jaren hebben zij ruim 50 mechanische
pijporgels gebouwd. Hierbij vindt meermalen een uitbreiding met een tweede
klavier of een vrij pedaal plaats. Daarnaast worden aan enkele tientallen orgels
wijzigingen aangebracht of wordt daaraan groot onderhoud gepleegd. Steeds
meer wordt in de toegepaste constructie en de gebruikte materialen aansluiting
gezocht bij de traditionele orgelbouw. De insteek is om het orgel op een zo
ambachtelijk mogelijke wijze te bouwen. Op dit moment wordt de orgelmakerij
geleid door de heer G. de With.
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De historische registers van Ypma uit 1842, Bourdon 8', Gedekte Fluit 4' en de
Gamba 8' blijven behouden. Alle overige registers worden vervangen door nieuwe
registers. Het pedaal wordt uitgebreid met een Bourdon 16'.
Dispositie
De dispositie van het gerenoveerde orgel wordt als volgt:
Prestant
8' (gedeelte in het front)
Gamba
8'* (laatste octaaf gecombineerd met Bourdon 8')
Bourdon
8'*
Gedekte Fluit 4'*
Octaaf
4'
Quint
3'
Cornet
3' sterk (discant)
Octaaf
2'
Mixtuur
3-4 sterk
Trompet
8' (bas)
Trompet
8' (discant)
Pedaal
Bourdon

aangehangen
16' geheel van hout op aparte lade tegen de wand achter het orgel

Tremulant

pneumatisch, in motor/balg kist

*pijpwerk van Ypma (1842).
Ingebruikname
Op 25 september 1982 wordt het nieuwe orgel in gebruik genomen met
medewerking van de christelijke zangvereniging 'Soli Deo Gloria' onder leiding van
dirigent H. ter Haar en de organisten Martin de Jong, Max Kamperman en Joop
van der Kemp. Zij krijgen de gelegenheid de aanwezigen te laten horen welke
mogelijkheden het orgel nu heeft.
Aanpassing 2006 en 2007
In 2006 worden de conducten (loden aanvoerbuizen) van de cornet door
Hendriksen & Reitsma vernieuwd wegens ontstane oxidatie.
In 2007 wordt het klavier door Hendriksen & Reitsma opnieuw belegd, wat hard
nodig is, want de status is inmiddels erbarmelijk. De prijs voor het beleggen van
het klavier is € 2.950,-- exclusief BTW.
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Het orgelfonds, sparen voor een tweede klavier
Een wens is nog altijd een 2e klavier, want dan is het orgel pas helemaal compleet.
In 2005 besluit de kerkenraad jaarlijks een bedrag van € 2.500,-- beschikbaar te
stellen voor het vormen van een orgelfonds. Ook wordt 2 jaar (2005/2006) de
opbrengst van het verjaringsfonds (€ 700,--) voor het orgel bestemd.

Speeltafel van het Flentrop orgel
Quickscan
In 2010 wordt advies gevraagd bij de commissie orgelzaken van de Vereniging
voor Kerkrentmeesterlijk Beheer van de PKN. De heer Peter van Dijk heeft daarop
in juli een quikscan van het orgel gemaakt. Het rapport geeft aan dat het orgel
solide is gebouwd en een algemeen goede onderhoudstoestand heeft. De Cornet
en de Trompet moeten door algehele herintonatie beter worden ingepast in het
klankkader van de overige registers. Tevens wordt aangegeven dat er ruimte in de
orgelkast is voor een bovenwerk met vier tot vijf registers. Hiermee kan de wens
voor uitbreiding met een tweede klavier worden gerealiseerd.
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Naar aanleiding van dit rapport is in 2011 een vrijblijvende offerte gevraagd bij
vier orgelbouwers. De orgelbouwers zijn Booij (Veenendaal), Elbertsen (Soest),
Reil (Heerde) en Hendriksen & Reitsma (Nunspeet). De uitkomsten van de
vrijblijvende offertes zijn:
• Booij moet de eventuele gunning uitbesteden. Contact verbroken.
• Ditzelfde geldt voor Elbertsen (minimale investering € 130.000,--).
• Uitgebreid contact gehad met Reil. Deskundig en zeer meedenkend. Het
volledig realiseren van onze wensen kost minimaal € 120.000-. Ook met
twee stemmen minder en veel eigen werk zal het uiteindelijk ca € 100.000,kosten.
• Hendriksen & Reitsma (de heer De With) kent het orgel goed i.v.m. het
periodiek onderhoud. Op 28 december is de heer De With geweest. Wij
hebben hem de vraag voorgelegd wat minimaal noodzakelijk is. Vanaf 1982
is er geen groot onderhoud meer verricht. Dit moet wel binnenkort
gebeuren, inclusief het herintoneren van enkele stemmen (Cornet en
Trompet). De raming voor totaalkosten bedraagt circa € 100.000,-.
Gezien het feit dat alle bedragen boven een ton uitkomen, is besloten dat
opdrachtverstrekking niet haalbaar is. Hierna heeft Martin de Jong contact gelegd
met een orgelbouwer die van zijn hobby zijn beroep heeft gemaakt, de heer Dirk
Verkerk uit Woudenberg. Hij ziet kans deze klus op te pakken en geeft daarbij aan
dit voor een aantrekkelijker bedrag te kunnen doen. Tot verdere detaillering is het
echter nooit gekomen, omdat de heer Verkerk ziek wordt en het niet meer ziet
zitten om deze klus op te pakken.
Nieuwe poging tot uitbreiding
Begin 2019 neemt Martin de Jong opnieuw het initiatief om te kijken naar de
mogelijkheden tot uitbreiding van het orgel. Hij gaat hiertoe in overleg met de net
aangetreden voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, Henk Hazeleger. Er
wordt besloten om de heer De With van Hendriksen & Reitsma Orgelbouw uit te
nodigen voor een oriënterend gesprek.
Op 18 maart 2019 komt de heer De With naar De Achthoek. Hierbij zijn aanwezig
Martin de Jong en Henk Hazeleger. Om het orgel uit te breiden met een tweede
klavier moet een windlade bijgeplaatst worden en moeten er 4 à 5 register worden
bijgeplaatst. Om dit te realiseren zijn er 3 opties:
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Optie 1: uitbreiden van het bestaande orgel met nieuwe materialen.
• De omkasting blijft in takt (dat scheelt aanzienlijk in de kosten). Alle
benodigde materialen worden ingebouwd in het bestaande orgel.
• Twee nieuwe klavieren plaatsen is goedkoper dan er een tweede
bijplaatsen.
• De kostenindicatie voor de registers is circa € 15.000,-- per register.
• Het totaalplaatje zal dan circa € 80.000 zijn (exclusief BTW).
Optie 2: een tweedehands orgel kopen en dit overplaatsen.
• Dit is waarschijnlijk de goedkoopste optie.
• Moeilijk realiseerbaar, omdat er weinig aanbod is dat bovendien ook nog
passend moet zijn.
• Er is een balustradeorgel nodig dat aan de zijkant bespeelbaar is.
Optie 3: uitbreiden van het bestaande orgel met tweedehands materialen.
• Als er een passende windlade valt te bemachtigen, dan zijn de overige
kosten te overzien (circa € 20.000,-- à € 30.000,--)
• Er zijn kosten te besparen door tweedehands pijpwerk in te kopen. De heer
De With is bereid met gebruikte materialen te werken op voorwaarde dat
de kwaliteit goed is.
Er wordt besloten om optie 3 verder uit te werken en op zoek te gaan naar een
tweedehands windlade en registers om de prijs te drukken. Dit zal in nauwe
samenwerking met de firma Hendriksen & Reitsma plaatsvinden. Mocht
onverwachts optie 2 om de hoek komen, dan wordt dit zeker meegenomen.
Orgelcomité
Om een verdiepingsslag te maken in de mogelijkheden en gestructureerde
plannen uit te zetten, wordt een orgelcomité samengesteld bestaande uit Henk
Hazeleger (voorzitter College van Kerkrentmeesters), Martin de Jong (organist en
initiator) en Henny Maat (voormalige voorzitter College van Kerkrentmeester en
voorzitter voormalige orgelcommissie). Dit drietal gaat aan de slag om verdere
plannen uit te werken. Er is circa € 30.000,-- beschikbaar in het orgelfonds, dit is
zeker geen overdadig bedrag. Er liggen echter kansen, maar er zal naarstig op zoek
gegaan moeten worden naar gebruikte materialen, want alles nieuw is budgettair
niet haalbaar.
Op zoek naar tweedehands materialen
In april 2019 komt een signaal dat in de Vrije Evangelische Gemeente in Apeldoorn
een balustrade-orgel te koop is, dat lijkt te passen in het kerkgebouw van De
Achthoek en dat mogelijk ook aan de gestelde wensen voldoet. Een delegatie van
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vier personen, Henny Maat, Martin de Jong, Herman Bennink (voorzitter
kerkenraad) en Henk Hazeleger reist af naar Apeldoorn om het orgel te bekijken.
Het orgel heeft inderdaad twee klavieren en registers die prima passen. Het orgel
moet minimaal € 10.000,-- opbrengen. De kwaliteit is niet geweldig en het
overplaatsen kost een dusdanig hoog bedrag, dat dit geen verstandige keuze is. Er
moet ook snel beslist worden, want na het bezoek van de Achthoekers komt een
delegatie Poolse opkopers, die ook serieuze belangstelling heeft. Er wordt
besloten de eer aan hen te laten.
In de zomer van 2019 wordt een bezoek gebracht aan De Vliet in Veenendaal en
Verkerk in Woudenberg om een passende windlade te bekijken. In overleg met de
heer De With wordt ook hiervan afgezien, de kwaliteit is niet goed. Martin de Jong
heeft ondertussen een lijst met orgelbouwers in Nederland gemaakt. Hij benadert
al deze contacten, maar de resultaten zijn zeer mager. Als er een passend register
wordt gevonden, is dit prijstechnisch niet aantrekkelijk. Ook het continue volgen
van berichten op Marktplaats heeft geen resultaat.
Via orgelbouwer Verkerk in Woudenberg (amateur orgelbouwer) slaagt het
orgelcomité er uiteindelijk in om vier registers te kopen die bruikbaar zijn. Het
betreft een Roerfluit 8', Nasard 3', Gemshoorn 2' en een Terts 13/5'. Deze registers
worden gekocht voor € 750,--. Het begin is er!
Speeltafel
In het najaar van 2019 wordt het orgelcomité door de heer De With getipt over
een bruikbare speeltafel die te koop is via Ebay in Duitsland. Henk Hazeleger
neemt contact op met de verkoper en slaagt er in om de speeltafel inclusief een
verstelbare orgelbank, die ook nog op het verlanglijstje van de organisten staat,
te kopen voor € 1.000,--.
In december 2019 halen Henk Hazeleger, Martin de Jong en Tèke Lanting de
speeltafel op bij orgelbouwer Vleugels in Hardheim, circa 150 km voorbij
Frankfurt. Van Heugten Transport stelt geheel belangeloos een bestelwagen ter
beschikking. Een mooi gebaar, alleen de brandstofkosten hoeven vergoed te
worden. De speeltafel is van het fabricaat Walcker en is compleet met alle
koppelingen en een volledig pedaal 30-tonig. De speeltafel is van 1965 en heeft in
de Evangelische Kerk van Loffenau (Zwarte Woud) gestaan. Een mooie aanwinst
waar het orgelcomité heel blij mee is!
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Aangekochte speeltafel van Walcker
Eerste aanbieding Hendriksen & Reitsma
Omdat er inmiddels vorderingen zijn met inkoop van tweedehands materialen,
wordt een offerte aangevraagd bij Hendriksen & Reitsma. Op 6 januari 2020 komt
deze binnen. Het voorstel omvat de volgende aanpassingen:
• groot onderhoud, dit is noodzakelijk omdat dit voor het laatst is uitgevoerd
in 1982. Normaalgesproken is groot onderhoud iedere 25 à 35 jaar nodig.
De bestaande Fluit 4' wordt overgeplaatst naar het dwarswerk (nieuwe
windlade) en vervangen door een Spitsfluit 4'. De prijs voor dit alles
bedraagt € 10.865,--.
• tweede klavier met windlade en zes registers voor € 33.759,--.
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• Tremulant voor het tweede klavier € 1.809,--.
• uitbreiding Nasard naar C groot € 1.331,.--.
Omdat er al een speeltafel en een viertal registers zijn aangekocht, hoeven er nog
maar twee nieuwe registers te worden aangeschaft, een Spitsfluit 4' en een
Dulciaan 8'.
Het ideale orgel voor De Achthoek
Als de offerte wordt doorgesproken, ontstaat er steeds meer enthousiasme in het
comité. Er is al veel bereikt en de uitbreiding komt binnen handbereik. Er wordt
besloten om, onafhankelijk van het beschikbare budget, een ideaalplaatje samen
te stellen. Wat zal het ideale orgel zijn voor De Achthoek? De wens is een orgel
samen te stellen dat optimaal past bij het kerkgebouw. De akoestiek is immers
fantastisch, hoe mooi is het om daar een optimaal presterend orgel aan toe te
voegen. Het volgende verlanglijstje wordt samengesteld:
• een in goede staat verkerend orgel.
• herintonatie van de Cornet en Trompet.
• een tweede klavier met vier of vijf stemmen.
• een pedaal koppel.
• een kleine uitbreiding van het pedaal met vier toetsen.
• het pedaal uitbreiden met een paar registers.
Tweede aanbieding van Hendriksen & Reitsma
Na samenstelling van het ideaalplaatje wil het orgelcomité het niet bij dagdromen
laten en vraagt een offerte aan voor deze opzet. Of het haalbaar is, wordt daarna
bekeken, schrappen kan tenslotte altijd nog. Op 6 februari 2020 komt een nieuwe
offerte binnen. De uitbreiding voor het pedaal kost € 32.065,--. In maart 2020
wordt een investeringsvoorstel gemaakt voor de basis. Hieraan wordt een drietal
opties toegevoegd die behoren tot het ideaalplaatje, maar die bij onvoldoende
financiële middelen geschrapt kunnen worden.
De basisinvestering bestaande uit groot onderhoud, tweede klavier met zes
registers inclusief zelfwerkzaamheden komt op € 49.374,--. Optie 1 bestaat uit de
uitbreiding van de Nasard, dit kost € 1.331,--. Optie 2 omvat de plaatsing van een
Tremulant, dit kost € 1.809,--. Als laatste optie wordt de uitbreiding van het pedaal
inclusief zelfwerkzaamheid opgenomen, dit komt uit op € 33.065,--.
Opdrachtverstrekking
Op 12 maart 2020 vergadert het College van Kerkrentmeesters. Er zit € 33.000,-in het orgelfonds. Er wordt besloten om Hendriksen & Reitsma opdracht te geven
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voor de basisinvestering en de uitbreiding van de Nasard voor een bedrag van
€ 45.956,--. Streven is het tekort te dekken met inkomsten uit sponsoring en te
organiseren evenementen. Omdat de uitvoering een klein jaar op zich laat
wachten, kan de mogelijkheid opengehouden worden om nog tweedehands
materialen te verzamelen. Ook is er nog tijd om te zorgen voor verdere inkomsten
om de andere twee opties te realiseren. Er is een geweldige stap voorwaarts
gezet, waar iedereen heel blij mee is.
Geldwerving en een grote tegenvaller
Er is zicht op twee mogelijke sponsoren. Ook worden plannen uitgedacht om
concerten en evenementen te organiseren. Tot uitvoering hiervan komt het
echter niet, want er komt een grote tegenvaller die niemand heeft kunnen
voorzien, de coronapandemie breekt uit. De enthousiaste plannen van het
orgelcomité vallen in duigen. Ook sponsoren werven wordt moeilijk. Vanwege de
pandemie zitten gemeenteleden niet op bezoek en contact te wachten. Henk
Hazeleger besluit om in De Achterban, het maandblad van de kerk, een aantal
wervende artikelen te schrijven om de benauwde situatie met beperkte
mogelijkheden uit te leggen. Dit met de hoop op begrip en vrijgevigheid vanuit de
gemeente, want veel andere mogelijkheden zijn er gewoonweg niet. Het
orgelcomité realiseert zich dat er een moeilijke situatie is ontstaan, er is immers
veel onzekerheid en ook zal deze pandemie financiële gevolgen hebben voor
gemeenteleden. Tot grote vreugde van het orgelcomité wordt dit initiatief goed
opgepakt. Er komt een aantal mooie bedragen binnen van orgelliefhebbers uit de
gemeente en dat is bijzonder bemoedigend.
Sponsorwerving
De steeds terugkerende artikelen doen hun werk en ook de collecte voor het
orgelfonds brengt een mooi bedrag op. In het voorjaar van 2021 zit er ruim
€ 60.000,-- in het orgelfonds. De extra opties van de aanbieding komen binnen
handbereik en zelfs de uitbreiding voor het pedaal begint te lonken. Wie had dit
ooit gedacht? Zal het orgelcomité er dan toch in slagen hun ideaalplaatje te
realiseren? Helaas blijkt dit wat te overmoedig. De ruim € 33.000,-- voor
uitbreiding van het pedaal is te hoog gegrepen.
Het alternatieve pedaal
De financiële positie in de kerk is dusdanig dat het College van Kerkrentmeesters
niet kan meefinancieren in de pedaaluitbreiding. Het uitgangspunt van de
kerkrentmeesters is dat het orgel budgetneutraal gerenoveerd wordt met de
financiën uit het orgelfonds.
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In de literatuur over orgelbouw wordt steeds vaker geschreven over zogenaamde
hybride oplossingen als aanvulling op de conventionele orgelbouw. Het komt erop
neer dat een aantal tonen elektronisch wordt opgewekt. Er wordt een industriële
computer geïnstalleerd met een hoogwaardige geluidskaart en goede
geluidsboxen. De software op de computer is in staat om alle orgelpijpen van een
bepaald register na te bootsen. Deze techniek is al heel wat jaren bekend en is
inmiddels volwassen geworden. Omdat een hybride oplossing prijstechnische
voordelen geeft, vindt het orgelcomité het een goed plan om dit verder te
onderzoeken. Het is immers eenvoudig, de uitbreiding van het pedaal gaat niet
door of het wordt deze variant. Om het beschikbare budget te bepalen is contact
gezocht met Hendriksen & Reitsma om te inventariseren of er mogelijke
tegenvallers zijn te verwachten. Dit blijkt erg mee te vallen, er zijn een paar
onzekere factoren die vervolgens worden gebudgetteerd. Daarna blijkt nog een
kleine € 10.000,--- ter beschikking te zijn in het orgelfonds. Henny Maat, Martin
de Jong en Henk Hazeleger gaan opnieuw op onderzoek uit.
Hybride oplossing van het pedaal
Er wordt een verdiepingsslag gemaakt in de leveranciers van deze oplossing,
waarna contacten worden gelegd. Orgelmakerij Noorlander uit Barneveld komt
naar voren als één van de vooruitstrevendste bedrijven met veel ervaring en
goede referenties. Omdat blindvaren op één aanbieder niet verstandig is, wordt
ook contact gezocht met Van der Poel Kerkorgels in Veenendaal en Martin den
Boer uit Barneveld. De laatste aanbieder is bijzonder aantrekkelijk qua
prijsstelling, maar heeft geen ervaring met kerkorgels. Na wat doorvragen is deze
aanbieder al snel afgevallen. De overige twee aanbiedingen ontlopen elkaar niet
veel. Er wordt daarom gevraagd naar referentie-projecten. Noorlander kan twee
kerken bieden en Van de Poel heeft alleen een kerkorgel in zijn showroom.
Vervolgens wordt bezoek gebracht aan alle drie de locaties. Het besluit dat er
vertrouwen is in deze techniek valt in een kerk in Putten (referentie van
Noorlander). De organist laat muziek horen van registers met echte orgelpijpen
en ook dezelfde tonen maar dan elektronisch geproduceerd. Henny Maat en
Martin de Jong beluisteren de muziek met het doel verschillen te signaleren. Deze
zijn niet tot nauwelijks hoorbaar, de conclusie is hiermee duidelijk. De ervaring
van Noorlander geeft de doorslag en er wordt besloten met dit bedrijf verder te
gaan. Na onderhandeling komt de prijs op exact € 10.000,--. Dit komt redelijk
overeen met het bedrag dat nog in het orgelfonds beschikbaar is. Op 4 januari
2021 wordt opdracht gegeven. Er is gekozen om de techniek zoveel mogelijk
onzichtbaar aan te brengen. Voor het bedienen van de registers is daarom niet
gekozen voor een touchscreen maar voor 'echte' registertrekkers. De oplossing is
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uiteraard doorgesproken met de heer De With. Het begin van een mooie
samenwerking is gemaakt. Spannend!
Orgelmakerij Noorlander is een vooruitstrevend en snelgroeiend bedrijf. Met
klanten uit Nederland en de gehele wereld zijn zij een serieuze speler in de
orgelmarkt. Door jarenlange ervaring op het gebied van software, hardware,
audio, elektronica en meubelwerk is het bedrijf in staat kwaliteitsorgels te
bouwen met nieuwe technieken. De elektronische oplossing heeft een
natuurgetrouwe klank, grote draagkracht en is onderhoudsvriendelijk. Bestaande
pijporgels kunnen worden uitgebreid, bijvoorbeeld door stemmen toe te voegen
of een vrijstaande speeltafel te realiseren. Veel ervaring is opgedaan met
installaties en plaatsingen in grote ruimten zoals kerken.
De uitvoering
Begin februari 2021 starten de werkzaamheden door Hendriksen & Reitsma. De
eerste periode vinden de voorbereidingen plaats in de werkplaats in Ermelo. Op
12 april 2021 worden de werkzaamheden in de kerk gestart. De tweede Tremulant
blijkt niet nodig, omdat de bestaande Tremulant voldoet voor alle registers.
Veel werk is verzet door vrijwilligers. Dick Maaskant voorziet de orgelkast van
extra deuren en maakt een loopplank in het orgel. Hierna maakt hij het
eikenhouten front en de lessenaar, een mooi staaltje meubelmakerwerk. Gerrit
Burgstede bouwt met gesponsorde materialen een steiger, samen met Sikko de
Vries. Ook neemt Gerrit het schilderwerk en de afwerking voor zijn rekening. Henk
Hazeleger doet de projectbegeleiding en maakt de benodigde elektravoorzieningen in het orgel. Al met al een prachtige samenwerking, waarmee door
de vrijwilligers een mooie besparing op het budget is bereikt.
Op 26 mei beginnen de werkzaamheden behoorlijk te vorderen en komt de heer
Kees Noorlander om de hybride oplossing door te spreken. Alle voorbereidingen
worden door de vrijwilligers getroffen en op 23 juni 2021 wordt de elektronica
geplaatst. In de dagen voor de opening vindt de laatste fijn-afstemming plaats.
Slotwoord
Het orgel uit 1929 met historisch materiaal uit 1842 is een volwaardig orgel
geworden, passend bij het gebouw met haar goede akoestiek. Vanaf 1980 wordt
gesproken over een tweede klavier. Nu is dat werkelijkheid geworden dankzij het
orgelfonds, de sponsoren en inzet van vrijwilligers. Heel hartelijk dank daarvoor!
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Het orgel in de steigers
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Gebruikte bronnen en geraadpleegde literatuur
• Geschiedenis van het orgel van de Gereformeerde Kerk in Scherpenzeel
(gld.) 2e versie maart 2008.
• Diverse documentatie en informatie van Martin de Jong.
• Het Nederlandse huisorgel in de 17e en 18e eeuw van J. Gierveld 1977.
• Vijf eeuwen Friese orgelbouw van J. Jongepier 2004.
• Mededelingenblad Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente
"De Hoeksteen", 1e jaargang nr. 5. Artikel van Johan Lagerweij.
• Foto's uit het archief van Vereniging Oud Scherpenzeel.
Meelezers
Met dank aan Tiny van der Kemp, Jan Konijn, Johan Lagerweij, Chris Sangers,
Martin Seijdell, Geurt de With en Kees Zandijk.

Juni 2021, Henk Hazeleger.
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Dispositie hybride orgel 7 juli 2021
Hoofdwerk
Prestant
8'
Gamba
8'
Bourdon
Spitsfluit
Octaaf
Quint
Octaaf
Cornet
Mixtuur
Trompet
Trompet

gedeelte in front (geplaatst in 1982)
Ypma - laatste octaaf gecombineerd met Bourdon 8'
(historisch uit 1842, geplaatst in 1929)
8'
Ypma (historisch uit 1842, geplaatst in 1929)
4'
nieuw (geplaatst in 2021)
4'
(geplaatst in 1982)
3'
(geplaatst in 1982)
2'
(geplaatst in 1982)
3' sterk discant (geplaatst in 1982)
3-4 sterk
(geplaatst in 1982)
8' bas
(geplaatst in 1982)
8' discant
(geplaatst in 1982)

Dwarswerk
Roerfluit
8'
Fluit
4'
Nasard

3'

Gemshoorn 2'
Terts
1 3/5 vanaf c
Dulciaan
8'
Pedaal
Bourdon

16'

Gedekt
Koraalbas
Fagot

8'
4'
16'

Tremulant

geleverd via Verkerk (geplaatst in 2021)
Ypma - verplaatst van hoofdwerk (historisch uit 1842,
geplaatst in 1929)
eerst te leveren via Verkerk, later nieuw van
Hendriksen & Reitsma (geplaatst in 2021)
geleverd via Verkerk (geplaatst in 2021)
geleverd via Verkerk (geplaatst in 2021)
nieuw (geplaatst in 2021)

geheel van houten pijpen op aparte lade tegen de
wand achter het orgel (geplaatst in 1982)
elektronisch (2021)
elektronisch (2021)
elektronisch (2021)
pneumatisch, in motor/balg kist (voor gehele orgel)

Manuaalomvang C-f3
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