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Voorwoord 

Muziek verbindt
Het noordelijk kustgebied van Nederland en Duitsland kent veel schatten, waaronder de 
orgels. Kenners van over de hele wereld weten ze te vinden, want er zijn niet alleen veel in
strumenten, maar vooral ook veel goede instrumenten. De belangrijkste orgelbouwer was Arp 
Schnitger die vanuit Hamburg werkte. Vanwege de herdenking van zijn 300ste sterfdag dit 
jaar hebben orgelcommissies in Nederland en Duitsland de handen ineen geslagen om mooie 
en verrassende concerten te programmeren. Natuurlijk zijn er concerten waarbij het orgel 
soleert, maar er zijn ook voorstellingen waarbij het orgel dansers, troubadours of koren bege
leidt. Het orgel is een prachtig instrument dat zacht en subtiel kan klinken, maar dat ook een 
heel orkest kan vervangen.

De orgelcommissies van Nederland en Duitsland hebben besloten om vanaf dit jaar samen 
te werken bij het presenteren van deze concerten. Dat gebeurt via dit tijdschrift maar het is 
ook mogelijk om digitaal op de hoogte te blijven via de gratis orgelkalender (www.orgelkalen
der.nl). Daarnaast biedt dit tijdschrift een inkijkje in de wereld achter het orgel, waar mensen 
met passie activiteiten organiseren, orgels restaureren of mensen opleiden. Zo is er een ama
teurconcours, zijn er excursies en zijn er verschillende festivals. Wij hopen dat dit tijdschrift u 
inspireert om ons rijke orgelaanbod te ontdekken.

Musik verbindet
Die nördliche Küstenregion der Niederlande und Deutschlands birgt viele Schätze, darunter gerade 
und besonders auch die Orgeln. Experten aus aller Welt wissen, wo sie zu finden sind, denn es gibt 
nicht nur viele Instrumente, sondern auch viele außerordentlich gute und wertvolle Instrumente, die 
eine Klan gkultur von über 700 Jahren repräsentieren. Der wichtigste Orgelbauer war Arp Schnit-
ger, der von Hamburg aus arbeitete. Aus Anlass seines 300. Todestages in diesem Jahr haben sich 
Orgelkommissionen in den Niederlanden und Deutschland zusammengeschlossen, um schöne und 
überraschende Konzerte zu veranstalten. Natürlich gibt es Konzerte, in denen die Orgel solistisch zu 
hören ist, aber es gibt auch Auftritte, in denen die Orgel Tänzer, Troubadoure oder Chöre begleitet. 
Die Orgel ist ein prächtiges und vielgestaltiges Instrument, das weich und subtil klingen kann oder 
auch ein ganzes Orchester ersetzen kann.

Die Orgelkommissionen der Niederlande und Deutschlands haben beschlossen, ab diesem Jahr 
bei der Durchführung dieser Konzerte zusammenzuarbeiten. Dies geschieht durch diesen Leitfaden, 
aber es ist auch möglich, sich über den kostenlosen Orgelkalender (www.orgelkalender.nl) digital 
zu informieren. Darüber hinaus gibt dieser Leitfaden einen Einblick in die Welt hinter der Orgel, 
in der Menschen mit Leidenschaft Aktivitäten organisieren, Orgeln restaurieren oder Menschen 
anleiten. Es gibt einen Amateurwettbewerb, Ausflüge und mehrere Festivals. Wir hoffen, dass dieses 
Programm heft Sie inspiriert, unser reichhaltiges Orgelangebot zu entdecken!

Roeli Broekhuis, Erfgoedpartners
Winfried Dahlke, Organeum, Orgelakademie Ostfriesland
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tekst: elsbeth mulder

Opening van het  
Schnitgerjaar en viering  
50 jaar Orgelland

Schnitger Meets… 

Een kaal landschap en dan dat leuke dorpje. Een wierde, een kerk, en in die kerk… een 

orgel. Niet zomaar een orgel, maar een 17e-eeuws instrument van uitzonderlijke kwa-

liteit en het staat in Groningen. Waar? In Noordbroek, Harkstede, Mensingeweer… ja, 

het is bijna niet te geloven, maar de regio Groningen telt wel meerdere van deze parel-

tjes. En in 2019 is het 300 jaar geleden dat hun maker, de begaafde orgelbouwer Arp 

 Schnitger, op 71-jarige leeftijd overleed. 

We hebben in 2019 dus te maken met een 
Schnitgerjaar en dat zal niet ongemerkt 
voorbijgaan. Want er komt een lange, warme 
zomer aan die bolstaat van de feestelijke mu
ziekevenementen met steeds het Schnitger
orgel als stralend middelpunt. 

Deze ‘Orgelzomer Groningen 2019’ begint 
meteen goed met Schnitger Meets…, een 
periode van tien dagen vol festiviteiten rond
om het jubileum van Stichting Groningen 
Orgelland die dit jaar 50 jaar bestaat. Tien 
dagen lang feest met concerten, excursies, 
masterclasses en vooral veel ontmoetingen 
tussen orgelliefhebbers die hiervoor uit de 
hele wereld naar Groningen komen. Erwin 
Wiersinga, titulair organist van de Martini
kerk en lid van de projectgroep ‘Orgelzomer 
Groningen’, vertelt erover.  

‘Veel ontmoetingen, dat is zeker waar’, beves
tigt Wiersinga. ‘Neem alleen al de officiële 
opening van de Orgelzomer Groningen en 
Schnitger Meets… op 29 juli – de dag na de 
sterfdag van Schnitger. Dan is er in de Der 
Aakerk een bijzondere vergadering waar 
orgeldeskundigen en SGOdonateurs bij 
elkaar komen om terug te kijken op 50 jaar 
Orgelland, op alle restauraties die er in die pe
riode zijn uitgevoerd en op de muziek die we 
daardoor weer kunnen spelen. Collega Peter 
Westerbrink zal dat ter plekke laten horen 
op het prachtige orgel, en ik vermoed dat er 
meer dan genoeg tijd zal zijn om connecties 
te maken en met elkaar te praten. ’s Avonds 
is er dan het openingsconcert in de Martini
kerk, waar Leo van Doeselaar en ikzelf zullen 
spelen.’ 
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Schnitger-stadtour
In de daaropvolgende dagen is het een drukte 
van belang in de stad. Voor het brede publiek 
wordt er veel georganiseerd. Zo zal het nieuw 
aangekochte Doeorgel ergens een plekje 
krijgen, zodat kinderen een poging kunnen 
wagen om het in elkaar te zetten, en wor
den er mini orgeldemonstraties gegeven in 
de verschillende kerken waarvan de deuren 
in deze periode open zullen staan. Ook is er 
een speciale Schnitgerstadtour, voor wie de 
persoon Arp Schnitger en de tijd waarin hij 
leefde beter wil leren kennen. 

En voor wie echt in de voetstappen van 
Schnitger wil treden is er de cantatedienst 
op zondagochtend (4 augustus). Deze wordt 
gehouden in de Lutherse kerk, waar Schnitger 
zelf ooit kerkte. De dienst zal in het Duits 
gehouden worden, net zoals in de 17e eeuw 
gebruikelijk was. 

‘Schnitger was waarschijnlijk heel content 
met deze kerk’, vermoedt Wiersinga, ‘want 
toen hij weer terugging naar Duitsland gaf hij 
het kerkbestuur een orgel cadeau. Precies, dat 
was het orgel dat recentelijk gereconstrueerd 
werd door Edskes.’  

Masterclasses
Ontmoetingen zijn er ook bij de orgels, bij
voorbeeld met docenten en studenten die in 
het kader van de orgelzomeracademie (georga
niseerd in samenwerking met het Prins Claus 
Conservatorium) naar Groningen komen. 

‘De zomeracademie is er elk jaar,’ vertelt 
Wiersinga, ‘en is altijd erg in trek bij jonge 
organisten uit de hele wereld. Voor Schnitger 
Meets… pakken we groots uit, want deze keer 
hebben we vijf orgeldocenten uit Europa en 
Azië gevraagd om masterclasses te geven. Azië 
is een gebied in opkomst als het om de orgel
cultuur gaat. Zij hebben daar geen historische 
orgels, dus zo’n kans als deze, een uitnodiging 
om op originele 17eeeuwse orgels te spelen, 
die grijpen ze met beide handen aan en hun 
studenten ook. We beseffen het misschien 
te weinig, maar onze regio is wat de orgels 
betreft wereldberoemd.’  

De vijf docenten die toegezegd hebben zijn 
Rie Hiroe uit Tokyo, Jisung Kim uit Seoul, Pa
vel Czerny uit Praag, Wolfgang Zerer uit Ham

burg en Tobias Willi uit Zurich. Zij nemen 
bij elkaar 25 studenten mee, en daarnaast 
worden er nog zo’n 10 studenten geselecteerd 
die zichzelf aanmelden. 35 studenten, die al
lemaal masterclasses krijgen op verschillende 
orgels. Dat wordt nog een aanzienlijke logis

tieke klus, want iedereen moet aan de beurt 
komen om te spelen en te leren. 

Wiersinga: ‘Het kan niet zo zijn dat ze aan 
het eind van de week zeggen: ik heb vijf mi
nuten les gehad. We hebben daarom een strak 
programma met elke dag meerdere sessies. 
Het is de bedoeling dat de studenten ook les 
krijgen van andere docenten dan hun eigen, 
en dat maakt het extra interessant. De docen
ten die zijn uitgenodigd zijn stuk voor stuk 
prominente concertorganisten die in de hele 
wereld concerten geven en het is natuurlijk 
fantastisch om van zo iemand les te krijgen.’ 

Moderne Bach
De deelnemers krijgen van tevoren een aantal 
werken op die ze moeten instuderen, waarbij 

Erwin Wiersinga © Foto: Elena Platonova
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het accent ligt op Bach en de NoordDuitse 
barok uit de tijd van Schnitger. 

‘Dat spreekt voor zich’, vindt Wiersinga, 
‘want als we het over Schnitger Meets... heb
ben, dan zeggen we in Groningen: Schnitger 
Meets Bach. Onze 17e  en 18eeeuwse orgels 
zijn door hun ontwerp en klank zeer geschikt 
voor de muziek van Bach. En ik denk dat het 
voor de deelnemers juist de ‘fun’ is om Bach 
te spelen op zo’n orgel. Ik zou het raar vinden 
als zij hier kwamen en dan bijvoorbeeld een 
modern Frans repertoire wilden uitvoeren, 
daar ga je toch voor naar Parijs. Overigens 
zijn de Schnitgerorgels in Duitsland weer 
anders dan bij ons’, merkt Wiersinga op. 
‘ Schnitger bouwde die in de decennia voordat 
hij naar Nederland kwam, met een kleiner 
klavieromvang waardoor die instrumenten 
meer geschikt waren voor oudere muziek. 
Daar is het motto dus ‘Schnitger Meets Bux
tehude’.’ 

Zomerserie
Naast de masterclasses zijn er rondom 
 Schnit ger Meets… ook de nodige concerten. 
Zo krijgt het publiek onder andere de kans 
om te luisteren naar een paar geselecteer
de studenten van de zomeracademie. Maar 
misschien nog wel interessanter zijn de 
avondconcerten van de echte orgelgroothe

den: bekende Nederlandse organisten, maar 
ook de vijf internationale collega’s. Zij zullen 
in het kader van de reguliere orgelzomerse
ries op uitnodiging van de orgelcommissies 
aantreden in kerken in de stad en tevens in 
een aantal kerken in het ommeland waar 
ook bijzondere orgels staan, zoals de kerken 
van Noordwolde, Farmsum, Roden, Leens en 
Noordbroek. 

Wiersinga: ‘Voor onze collega’s is juist deze 
uitnodiging een belangrijke reden om naar 
Nederland te komen. Dit zijn mensen die 
overal worden gevraagd, maar de kans om op 
zo’n schitterend Gronings orgel een concert te 
geven, die slaan ze niet af.’  

Excursies
Een belangrijk onderdeel van Schnitger 
Meets… – en tevens een bron van ontmoetin
gen – zijn de uitstapjes naar de monumentale 
orgels in de provincie. Sinds de oprichting 
van SGO zijn er elk jaar dergelijke excursies 
georganiseerd, inclusief meerdaagse reizen 
naar bijvoorbeeld Frankrijk, Scandinavië of 
Duitsland. De excursies van dit jaar kijken 
nadrukkelijk terug naar 50 jaar geleden toen 
er in het kader van 250 jaar Schnitger voor 
het eerst een touringcar vol orgelkenners en 
liefhebbers de regio introk. Zij troffen een 
heel andere situatie aan dan die van vandaag, 
want de orgels lagen toen bijna letterlijk in 
puin. 

‘Maar achteraf gezien was dat ook het mo
ment dat ze met z’n allen zagen hoe uniek de 
orgelcultuur in de Groningse regio eigenlijk 
is’, stelt Wiersinga. ‘En wie nu meegaat met 
de excursies zal kunnen zien en horen dat er 
sindsdien ongelooflijk veel werk is verzet en 
dat bijna alle orgels zijn gerestaureerd. Dat is 
echt iets waar SGO en Groningen heel trots 
op kunnen zijn.’ 

Aan alles komt een eind, ook aan Schnitger 
Meets… Op 7 augustus is er een daverend slot
concert in de Martinikerk, met Pavel Cerny 
en Thomas Willi op het orgel. ‘En dan is het 
voorbij’, zegt Wiersinga. Nou ja, niet echt, want 
de Orgelzomer is dan nog maar net begonnen. 

2019 ist es 300 Jahre her, dass der Orgelbauer Arp Schnitger 

gestorben ist. Wir haben es also mit einem besonderen Schnit-

gerjahr zu tun, und dem werden wir Nachdruck verleihen. Wir 

erwarten einen langen warmen Sommer, der mit vielen fest-

lichen Musikereignissen gefüllt sein wird, die alle die Schnit-

gerorgel als strahlenden Mittelpunkt haben. Dieser ‘Groninger 

Orgelsommer 2019’ fängt gleich gut an mit ‘Schnitger Meets…’, 

einer Periode von zehn Tagen voller Festlichkeiten rundum das 

Jubiläum der Stiftung Groningen Orgelland, die dieses Jahr ihr 

50jähriges Jubiläum hat. Ein zehntägiges Fest mit Konzerten, 

Exkursionen, internationalen Masterklassen mit Dozenten und 

Studenten aus der ganzen Welt und vor allem mit vielen Be-

gegnungen zwischen Orgelliebhabern. Am 7. August findet ein 

überwältigendes Schlusskonzert in der Martinikirche statt, mit 

Pavel Cerny und Thomas Willi auf der Orgel. Weitere Informa-

tionen: https://www.orgelzomer.nl.

Voor meer informatie oVer orgelzomer groningen, zie: www.orgelzomer.nl 



5

tekst: elsbeth mulder

Musici rond  
Arp Schnitger

Als zakelijk leider bij Stichting Groningen 
Orgelstad is Betty Knigge al sinds de tweede 
editie de spin in het web van het Schnitger 
Festival. 

‘De persoon Arp Schnitger zou dus geen 
vreemde meer voor mij moeten zijn’, lacht ze. 
‘Jammer dat er geen enkele afbeelding van 
hem is, maar ik kan toch wel voor me zien 
hoe hij hier meer dan 300 jaar geleden rond
liep in Groningen. Hij was toen al een heel 
beroemde orgelbouwer en kerkbesturen en 
adellijke families stonden in de rij om hem 
een opdracht te geven. Schnitger had duidelij
ke ideeën over wat een goed orgel is, en – zo 
is mij verteld – hij herkende kwaliteit in de 
oude, soms versleten orgels die er al stonden. 
Hij bewaarde het goede en vulde dat aan met 
zijn eigen werk.’ 

Schnitger Festival 2019 

Drie zomerse maanden lang muziek in Groningen met de ‘Orgelzomer Groningen 2019’ 

eindigt in de herfst met de zevende jaargang van het Schnitger Festival. Van 16 tot en 

met 20 oktober bruist de stad weer van de mooie, onverwachte, intrigerende, opwin-

dende en ontroerende muziekproducties met altijd het Groninger orgel als stralend 

middelpunt. Thematisch gaat het Schnitger Festival dit jaar terug naar de basis, naar 

Schnitger zelf en de musici om hem heen. Projectcoördinator Betty Knigge vertelt er 

meer over. 

Betty Knigge © Foto: Kalyani Bergen
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Unieke klank
Die gecombineerde kwaliteit zorgde ervoor 
dat elk individueel Schnitgerorgel een unieke 
klank kreeg, die heel geschikt was voor de 
NoordDuitse barokmuziek uit de 17e en 18e 
eeuw. Muziek die Schnitger zelf goed kende. 

‘Dat is ook wat we dit jaar willen laten 
horen,’ vertelt Betty, ‘namelijk hoe mooi 
een Schnitgerorgel klinkt als er werken van 
Schnitgers tijdgenoten op worden gespeeld. 
Natuurlijk door toporganisten die met hun in
terpretaties de muziek echt tot leven kunnen 
brengen’, benadrukt ze. 

Vocaal
En die toporganisten komen graag, want de 
Groninger orgels zijn alom geliefd en het is 
voor de organisten een grote eer als ze ge
vraagd worden om erop te komen spelen. Voor 
Bart Jacobs, die het openingsconcert op de 
woensdagavond zal verzorgen in de Martini
kerk, was dat niet anders. 

Betty: ‘Bart Jacobs is de organist van 
het Grenzingorgel in de SintMichiels en 

SintGoedelekathedraal in Brussel. Hij rea
geerde meteen positief toen we hem benader
den. Jacobs staat bekend om zijn grote muzi
kale persoonlijkheid. Naast het orgel heeft hij 
een speciale passie voor vocale muziek en het 
openingsconcert is dan ook in samenwerking 
met een vocaal ensemble; welke dat is, weten 
we binnenkort.’ 

Naast Bart Jacobs komt ook Hayo Boerema 
naar Groningen. Hij bespeelt het orgel van de 
Laurenskerk in Rotterdam en wordt geroemd 
vanwege zijn levendige, contrastrijke weergave 
van oude muziek. Boerema zal spelen tijdens 
het wandelconcert, waarbij het publiek eerst 
wordt getrakteerd op een concert op het orgel 
van de Der Aakerk en daarna, na een wande
ling over de beide Groninger markten, op een 
orgelconcert in de Martinikerk. 

Tijdens het wandelconcert speelt er nóg 
een organist en dat is Arvid Gast, professor 
voor orgel en kerkmuziek aan het conserva
torium in Lübeck en daarnaast een veelge
vraagd concertorganist en jurylid bij belang
rijke concoursen over de hele wereld. Tevens 
is hij de organist van de beroemde St. Jakobi

Hayo Boerema in de Laurenskerk Rotterdam. Foto: www.hayoboerema.com
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kerk in Lübeck, een kerk waarin verschillende 
historische orgels staan, onder andere uit de 
16e eeuw. 

Betty: ‘Die orgels zijn bij uitstek geschikt 
voor de NoordDuitse barokmuziek.  

Tenebrae Choir
Arvid Gast is een van de hoofdattracties bij 
deze editie van het festival. Naast het wan
delconcert geeft hij een masterclass op het 
orgel van de Martinikerk en hij verzorgt het 
slotconcert, op de zondagmiddag, dat samen 
met ‘De Oosterpoort’ georganiseerd wordt. 

‘Dat slotconcert geeft hij met het Britse 
Tenebrae Choir, onder leiding van dirigent 
Nigel Short’, zegt Betty. ‘We zijn heel blij dat 
zij komen, want het Tenebrae Choir is wereld
beroemd en de combinatie van het Martinior
gel en hun zang zal een geweldig mooi concert 
opleveren.’ 

Cross-over
Maar voordat het festival eindigt, valt er nog 
heel wat meer te genieten. Niet alleen van de 
orgelmuziek, maar ook van andere muzikale 
evenementen. 

‘Het Schnitger Festival heeft altijd tot doel 
gehad om te laten zien dat het orgel een veel
zijdig instrument is dat voor verschillende 
doelgroepen interessant kan zijn’, legt Betty 
uit. ‘Zet het orgel in een andere, nieuwe set
ting en je bereikt een veel breder publiek. Vo
rig jaar hadden we Urban House Groningen, 
die een interactieve hiphopshow presenteer
de waarin onder andere topdanser Mohamed 
Yusuf Boss optrad, samen met Eeuwe Zijlstra 
op het orgel. Dat was een prachtige crossover 
voorstelling voor de jeugd, en zoiets willen 
we graag weer. Daarom hebben we de men
sen van Urban House gevraagd om deze keer 
een speciale productie voor ons op te zetten, 
inclusief een educatieproject voor het VMBO. 
Urban House en orgel, dat kan alleen maar 
spectaculair worden’, verwacht Betty.

 

Daniël Lohues
Heel enthousiast is Betty ook dat de artiest 
Daniël Lohues naar het Schnitger Festival 
komt.
‘Je zou bij hem niet zo snel aan orgelmuziek 
denken,’ zegt ze, ‘eerder aan de blues. Hei
deblues noemen ze het geloof ik, omdat hij 
uit Drenthe komt. Maar Daniël is een groot 
liefhebber van het orgel en hij maakt nu 
samen met Holland Baroque een programma 
rondom Bach, waarbij hij het Schnitgerorgel 
van de Der Aakerk een hoofdrol geeft. Het 
wordt aangekondigd met ‘een avond vol leven
de barok en poëtische liederen van Lohues in 
een schitterend lijstwerk van Holland Baro
que’. Absoluut iets om ons op te verheugen.’  

Avant garde
Dus, Drentse barokblues, Groningse hiphop 
en Engelse koormuziek op het Schnitger 
Festival van dit jaar. Breder kan haast niet, 
zou je zeggen, maar dan is er ook nog het 
Avant Garde programma dat de jonge orga
nist AgeFreerk Bokma zal brengen in de Der 
Aakerk. Hij was student aan het Prins Claus 
Conservatorium en later aan de Universität 
der Künste in Berlijn, waar hij nu nog steeds 
woont en werkt als cantor. 

Betty: ‘AgeFreerk speelt als concertorganist 
vaak het ‘klassieke’ repertoire, maar hij heeft 
ook een grote interesse voor moderne, expe

Vom 16. bis 20. Oktober wird wieder das jährliche Schnitger 

Festival stattfinden. Thematisch geht das Festival dieses Jahr 

auf die Grundlagen zurück, auf Schnitger  selbst und die Mu-

siker in seinem Umfeld. Das bedeutet, dass auf den Groninger 

Orgeln vor allem Musik aufgeführt wird, die von Zeitgenossen 

Schnitgers komponiert wurde. Sie wird gespielt von Spitzen-

organisten aus dem In- und Ausland, zum Beispiel Bart Jacobs 

aus Flandern und Arvid Gast aus Lübeck. Aber auch das breite-

re Publikum wird nicht vergessen. So wird Urban House nach 

dem Erfolg im letzten Jahr wieder eine Produktion bringen, in 

der Hip-Hop mit Orgelmusik kombiniert wird. Und des weite-

ren hat das Publikum das Angebot zu einem Bachkonzert des 

Bluessängers Daniël Lohues zusammen mit Holland Baroque 

und zu einem Konzert mit dem britischen Topchor Tenebrae 

Choir. Weitere Informationen:  www.schnitgerfestival.nl.



8

rimentele muziek en wil ons dat graag laten 
horen. Ik denk dat het echt een concert is 
voor de liefhebber!’ 

En voor de liefhebber van rasechte barok 
is er het Händelconcert van organist Vincent 
van Laar en The Northern Consort op de 
zaterdagmiddag. 

‘Dat wordt echt een feestje,’ denkt Betty, 
‘want het vindt plaats in de Lutherse kerk 
waar je als publiek heel dichtbij de per
formers zit, zodat je alles meekrijgt. En de 
orgelconcerten, die Händel ooit schreef om 
de pauzes tussen de aktes van zijn opera’s op 
te vullen, zijn luchtig en speels. In de handen 
van Vincent en The Northern Consort weet ik 
zeker dat het puur genieten zal zijn.’ 

Carillon 
Het programma telt nog veel meer concer
ten en evenementen, onder andere Kleintje 
 Schnitger voor de allerjongsten. ‘Daar zijn 
we nog mee bezig,’ zegt Betty. ‘Wat het gaat 
worden is nog niet helemaal duidelijk. We 
hopen natuurlijk op hetzelfde succes als 

het jeugdcircus van vorig jaar, want dat was 
fantastisch. Al wel zeker is dat er zondag een 
stedelijke cantatedienst zal zijn in de Marti
nikerk, deze keer verzorgd door organist Theo 
Jellema en het Luthers Bach Ensemble dat 
onder leiding van Tymen Jan Bronda canta
tes van Böhm en Telemann zal brengen. En 
we hebben een carillonconcert gepland op 
de zaterdagmiddag door onze eigen Martini 
beiaardier Auke de Boer.’  

Kleinste Schnitgerorgel
Als laatste noemt Betty het lunchconcert op 
de zondag dat gegeven wordt door studenten 
van het Prins Claus Conservatorium. 

‘Dat concert is in het Pelstergasthuiskerkje, 
waar ook een bijzonder Schnitgerorgel staat’, 
licht ze toe. ‘Het is namelijk het kleinste 
 Schnitgerorgel van de stad. Kenners zeggen 
wel dat dit orgel hét bewijs is dat Schnitger 
ook in het klein grote kwaliteit kon afleveren. 
Dus ik zou tegen het publiek willen zeggen: 
kom dat allemaal maar eens beoordelen!’ 

Tenebrae Choir © Foto: Sim Canetty-Clarke
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tekst: elsbeth mulder
foto’s: Jelte oosterhuis

De jonge honden  
van de SGO

Ze zijn er, jonge orgelliefhebbers. Joachim 
Martijn (29) en Marijn Kamerling (25) zijn 
het levende bewijs. Voor beiden geldt dat een 
vroege interesse in het orgel uitgroeide tot 
een ware passie. Zowel Martijn als Kamerling 
spelen zelf orgel, bij kerkdiensten maar ook 
gewoon voor de leuk. 

‘Het is amateurniveau hoor, wat ik doe’, 
haast Kamerling zich te zeggen. ‘Ik speel 
graag, maar nog liever ga ik naar concerten 
van goede organisten.’ 

‘En daar komen wij elkaar tegen’, zegt 
Martijn. ‘Best wel vreemde eenden in de bijt, 
omdat we jonger zijn dan de gemiddelde 
concertganger. Vaak kennen we de andere 
jongeren in het publiek van gezicht, doordat 
we met z’n allen actief zijn op de social me
dia. Het contact is dan makkelijk gelegd. Even 
het café in en praten over je gezamenlijke 
hobby, je weet hoe dat gaat. Zo heb ik Marijn 

ook overgehaald om bij het bestuur van SGO 
te komen.’ Kamerling lacht: ‘Ja dat was in Der 
Witz, dat klopt.’ 

Dubbelinterview met Joachim Martijn en Marijn Kamerling 

Stoffig. Dat is toch wel het imago van het orgel en de orgelliefhebber wordt gezien als 

op zijn minst grijs en op leeftijd. Maar ho, dat klopt dus niet! Er bestaat een levendig 

netwerk van jonge orgelliefhebbers die online met elkaar communiceren en elkaar 

opzoeken bij concerten. En Stichting Groningen Orgelland (SGO) telt drie bestuursle-

den die nog geen 30 jaar zijn. Twee van hen vertellen hier over hun passie en over de 

toekomst van het orgel. 

Joachim Martijn (l.), Marijn Kamerling (r.) 



10

Verjonging
Martijn zit sinds 2017 in het bestuur van 
SGO; een half jaar langer dan Kamerling. 
‘En binnenkort wordt een bekende van ons 
geïnstalleerd. Die is nog jonger dan wij’, ver
telt Kamerling. ‘De SGO is dus behoorlijk aan 
het verjongen!’  

En verjonging is goed, vinden ze. De vergrij
zing onder de orgelliefhebbers, het afnemen 
van publieksaantallen bij concerten, de ont
kerkelijking, het zijn allemaal nagels aan de 
kist van het orgel, om het zo maar te stellen. 

‘Voor een orgel is het belangrijk dat erop 
gespeeld wordt,’ legt Kamerling uit, ‘en het 
liefst ook op een behoorlijk niveau. Dat is 
de enige manier om het instrument voor de 
toekomst te behouden. In Groningen staat een 
groot aantal mooie orgels. Wat we zouden wil
len is dat al die orgels op hun waarde geschat 
worden en ook gebruikt worden waarvoor ze 

bedoeld zijn: het maken van mooie muziek.’ 
‘En vooral dat daar veel publiek naar komt 

luisteren’, vult Martijn aan. ‘En dat is nou 
juist wat er niet gebeurt. Er zijn wel veel con
certen  – daar zorgen de verschillende orgel
commissies voor – maar je ziet regelmatig dat 
er maar heel weinig mensen op afkomen. Dus 
de vraag is: hoe kunnen we dat veranderen?’ 

Baantjer
Die vraag is lastig te beantwoorden, denken 
ze. Ze zijn allebei in het bestuur van SGO 
gegaan om mee te denken over oplossingen. 
En ideeën hebben ze zeker. 

Kamerling: ‘Wat we nodig hebben is een 
psychologische omslag. Aan het orgel kleeft 
nog altijd het idee dat het voor psalmen en 
gezangen bedoeld is, maar er is ook de wereld 
aan wereldlijke muziek voor geschreven. 

In de Der Aa-kerk in Groningen werd de Stichting Groningen Orgelland in 1969 opgericht
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Muziek die gewoon mooi is, zonder dat ze een 
bepaalde boodschap wil uitdragen. Laat maar 
eens horen hoe het klinkt als een organist 
improviseert op het thema van de tvserie 
Baantjer, ik noem maar iets, dat klinkt echt te 
gek.’

‘Andere muziek programmeren kan zeker 
helpen’, denkt Martijn ook. ‘Of projecten orga
niseren die het orgel in een totaal ander licht 
zetten, waardoor het publiek verrast wordt. 
Op dat gebied gebeurt er al veel. Je hebt bij
voorbeeld Orgelvreten, de band die helemaal 
losgaat op Hammondorgeltjes. En een opval
lend voorbeeld is de Amerikaan Cameron 
Carpenter, een echte rock‘nroller die met zijn 
eigen orgel de hele wereld over reist.’ 

‘Of Aart Bergwerff’, vult Kamerling aan. 
‘Dat is een organist die bijzondere projecten 
doet zoals Canto Ostinato van de componist 
Ten Holts, voor twee vleugels en orgel, waarbij 
het publiek op matjes ligt te luisteren. Ik denk 
dat het belangrijk is dat we een balans vin
den tussen oude tradities en nieuwe dingen. 
Bij het Schnitger Festival hebben ze van die 
crossover producties, waarbij het orgel wordt 
bespeeld in combinatie met andere acts. Dat 
spreekt de mensen aan.’ 

Transitiejaar
Een probleem met vernieuwende projecten 
is dat ze meestal veel geld kosten en daar 
ontbreekt het helaas aan bij de organisaties 
die de concerten plannen. Maar Martijn en 
Kamerling zien wel verbetermogelijkheden. 

Kamerling: ‘We hebben in Groningen meer
dere stichtingen die zich met orgels bezighou
den. Naast SGO bijvoorbeeld ook Stichting 
Groningen Orgelstad en Erfgoedpartners. Zij 
zijn deels afhankelijk van hun donateurs – 
die heel trouw zijn – maar ook van subsidie
gevers. En die houden er niet van als die drie 
stichtingen steeds afzonderlijk van elkaar 
om geld komen vragen. Wat dit betreft is het 
Schnitgerjaar 2019 een transitiejaar, want 
de stichtingen zijn nu een samenwerkings
verband aangegaan en je ziet het meteen: er 
komt veel meer van de grond.’ 

‘Samenwerken is ook iets wat de orgel
commissies in de regio zouden moeten doen’, 
stelt Martijn. ‘In de huidige situatie regelen 

zij alles onafhankelijk van elkaar. Met het 
gevolg dat er bijvoorbeeld in 2018 – ik heb ze 
geteld – 229 orgelconcerten waren in een heel 
klein gebied. Dat is veel te veel. Het is ook te 
versnipperd. Volgens mij zou je dit kunnen 
oplossen door de activiteiten van de orgel
commissies meer centraal te laten reguleren, 
bijvoorbeeld door de SGO. Als je dat doet, kun 
je de concerten beter op elkaar afstemmen 
zodat je veel gerichter publiek kunt werven.’ 

Kamerling: ‘Belangrijk is ook dat er betere 
afspraken komen over de tarieven die de orga
nisten rekenen. Want als je echt kwaliteit wilt 
bieden moet daar ook een redelijke vergoe
ding tegenover staan.’ 

Krachten bundelen
Het Schnitgerjaar kan volgens beide heren 
aangegrepen worden voor meer veranderin
gen, ook voor de SGO. 

‘SGO is natuurlijk een prima merk’, vertelt 
Martijn. ‘Binnen de orgelwereld kent iedereen 
de stichting en in de 50 jaar die we bestaan 
is er veel bereikt. We hebben veel donateurs 
voor wie we van alles organiseren en de 
contacten met andere orgelorganisaties, onder 
andere in Friesland en ook in Duitsland, zijn 
goed. Maar het is wel een feit dat we nog erg 

Wer denkt, dass Orgeln nur etwas für ältere Herrschaften sind, 

liegt falsch. Es gibt ein lebendiges Netzwerk von jungen Orgel-

liebhabern, die online miteinander kommunizieren. Und die 

SGO hat drei Vorstandsmitglieder, die noch keine 30 sind. Zwei 

von ihnen, Joachim Martijn (29) und Marijn Kamerling (25), 

erzählen von ihrer Leidenschaft und von der Zukunft der Orgel. 

Sie sind der Meinung, dass Groningen und die Welt sich des 

gewaltigen Schatzes an monumentalen Orgeln, den die Region 

zu bieten hat, stärker bewusst werden müssen. Dafür braucht 

es ihrer Ansicht nach einer psychologischen Wende, in der die 

Orgel nicht mehr nur als Instrument für Psalmen und Gesänge 

gesehen wird, sondern gerade auch für moderne Musik. Ka-

merling: ‘Ich halte es für wichtig, eine Balance zwischen alten 

Traditionen und neuen Dingen zu finden.’ Daneben denken die 

jungen Stiftungsmitglieder, dass die Werbemaßnahmen für 

das Instrument als solches und die Bespielung der Groninger 

Orgeln besser koordiniert werden könnten, zum Beispiel durch 

die SGO. ‘Wenn man das macht’, so Martijn, ‘kann man die Kon-

zerte besser aufeinander abstimmen, sodass das Publikum viel 

zielgerichteter angesprochen werden kann.’



12

gericht zijn op de eigen kring van orgellief
hebbers. De krachten bundelen met andere 
instanties als Marketing Groningen, die de 
orgels kunnen opnemen in allerlei toeristi
sche programma’s, dat zou al een heel verschil 
maken. Sowieso is de manier waarop SGO het 
Groninger orgel promoot toe aan modernise
ring,’ vindt Martijn.  

Kamerling is het daarmee eens: ‘Qua digita
lisering lopen we nogal achter. We hebben een 
website, maar daar is alles mee gezegd. Er is 
nu wel een nieuwe website in de maak en we 
gaan ook kijken of we het Groninger orgelbe
stand op een aantrekkelijke wijze online zicht
baar kunnen maken. En we kunnen ook de 
social media meer gaan inzetten. De recente 
crowdfundingsactie sactie voor het Doeorgel 
is daar een mooi voorbeeld van. Die was heel 
succesvol, wat bewijst dat het goed mogelijk is 
om nieuwe doelgroepen enthousiast te maken 

over het culturele erfgoed in Groningen.’ 
En dat is waar het volgens Martijn en Ka

merling om draait: zorgen dat zoveel mogelijk 
mensen zich bewust worden van de schat die 
Groningen binnen haar grenzen heeft. 

‘De basis is wat dat betreft goed’, knikt 
Kamerling. ‘We hebben hier een fantastisch 
landschap, mooie dorpjes en kerken met daar
in de meest schitterende orgels. Van Schnitger, 
maar ook van latere beroemde orgelbouwers. 
Dat geheel moet op het netvlies komen van de 
mensen. En daarin ligt een schone taak voor 
de SGO.’ 

 ‘Precies,’ zegt Martijn. ‘Je verbaast je soms 
dat er nog mensen zijn die er niets vanaf 
weten. Zelfs als ze actief zijn in de muziek! 
Laatst sprak ik een klarinettist uit een dorpje 
in de provincie en die had nog nooit van 
 Schnitger gehoord. Dan weet je dat er nog 
heel wat werk te verrichten is.’ 

Het orgel van de Der AA-kerk in Groningen; bron: wikimedia
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‘We moeten meer  
experimenteren’

Rikus Jager weet het nog goed. Ergens in 
2009, bij een pompstation aan de A6 bij 
Lelystad, rond middernacht, een toevallige 
ontmoeting met een bekende: ‘Het was Hans 
Beek, die ik nog kende van vroeger. We raak
ten aan de praat en ook het onderwerp ‘orgel
muziek’ kwam ter sprake. Hans informeerde 
toen of ik er iets voor zou voelen om voor
zitter te worden van de Stichting Groningen 
Orgelland (SGO).’ 

De orgelwereld was Jager niet helemaal 
vreemd: ‘Ik was in de jaren zeventig, als 
zestienjarige, al lid van de orgelcommissie 
Appingedam, en betrokken bij de organisa
tie van de Matthäus Passion van Bach in de 
Nicolaïkerk aldaar. Niet omdat ik toen van die 
muziek hield, maar meer omdat ik organise
ren leuk vond.’ Inmiddels is Jager, die in het 
dagelijks leven burgemeester van de gemeente 
Westerveld is, wel een groot liefhebber van de 
passiemuziek van Bach, en alweer tien jaar 
met plezier voorzitter. ‘Orgel spelen kan ik 
niet,’ vertelt hij, ‘maar orgel stemmen wél. Ik 
heb namelijk een absoluut gehoor.’

Verjonging
Is er veel veranderd tijdens zijn voorzitter
schap? Jager: ‘Op dit moment zeker, want het 

bestuur is behoorlijk aan het veranderen, aan 
het verjongen mag ik wel zeggen. Er zijn nu 
negen bestuursleden, waarvan er zes jonger 
zijn dan zestig jaar.’ 

En dat nieuwe, verjongde bestuur zet heel 
bewust in op modernisering van de Gronin
ger orgelwereld, iets waar Jager ook achter 
staat. ‘Ik voel veel voor verbreding van het 
aanbod’, zegt hij. ‘Naast orgel bijvoorbeeld an
dere instrumenten of een koor. Ik ben er van 
overtuigd dat dit een ander, breder publiek 
trekt. Twee keer drie kwartier orgelmuziek 
schrikt nogal wat mensen af. Het punt met 
orgelconcerten,’ vervolgt hij, ‘is dat de uitvoe
rende, de organist dus, voor het publiek niet 
zichtbaar is. Maar het oog wil ook wat. Dit 
zou je bijvoorbeeld kunnen ondervangen door 
het concert met een beamer te registreren en 
rechtstreeks uit te zenden. Dus in plaats van 
een dominee een organist.’

Heel enthousiast is Jager over educatie
middelen zoals het blad Piet Prestant en de 
Doeorgels: ‘Dat Doeorgel is een vondst, je 
kunt daarmee al die verschillende stemmen 
die het orgel heeft laten horen. Ik weet dat dit 
voor sommige organisten vloeken in de kerk 
is, maar een orgel is een volledig orkest met 
trompet, strijkers, fluit en zelfs de menselijke 
stem (vox humana).’ 

Rikus Jager, voorzitter van de Stichting Groningen Orgelland,  
over de toekomst van de SGO
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Beschermheer
In 2013 werd Jager gevraagd om bescherm
heer van de Krummhörner Orgelfrühling 
te worden. Dat jaar werd er een bijzonder 
concert gegeven in de gemeente Krummhörn, 
gelegen aan de Eems, recht tegenover de 
Eemshaven. Voor dat concert werden gedich
ten van Dietrich Bonhoeffer, de beroemde 
Duitse theoloog die in de Tweede Wereldoor
log werd vermoord, op muziek gezet in een 
werk voor orgel, slagwerk en saxofoon. 

‘De kerk zat bomvol’, weet Jager nog, ‘met 
opvallend veel jonge mensen.’ In 2019 zal hij 
zich weer inzetten als beschermheer voor de 
Krummhörner Orgelfrühling, deze keer sa
men met de heer Mecklenburg, president van 
de Ostfriesische Landschaft, en hij hoopt dat 
het jonge publiek zich ook nu weer zal laten 
zien.

Om dat jonge publiek te interesseren ziet 
Jager met name kansen in het inzetten van 
moderne media, en ook andere populaire mid
delen moet je niet schuwen, is zijn mening: 
‘Pop op het orgel, wat is daar mis mee!’ 

Hij herinnert zich wat dat betreft nog de 
jaren tachtig, toen ‘KaJeM’ veel opzien baarde 

met moderne orgelconcerten: ‘KaJeM was een 
samenwerking tussen de organist Klaas Jan 
Mulder en popmusicus Ton Scherpenzeel. 
Wat zij deden was toen heel vernieuwend. Ze 
vormden bekende klassieke muziekstukken 
om tot moderne ritmische arrangementen 
voor orgel, slagwerk, basgitaar en synthesizer. 
Ik was daar zelf heel enthousiast over, en met 
mij veel andere jongere muziekliefhebbers. 
Je moet het een beetje zien als André Rieu, 
denk ik. Je kunt veel over hem zeggen, maar 
hij zorgt er wel voor dat mensen enthousiast 
worden over klassieke muziek.’

Modernisering
‘Ga op een andere manier met muziek om’, 
vindt Jager. ‘Bach in popstijl, bijvoorbeeld en 
dat dan projecteren via een beamer op de 
Grote Markt. Het is misschien revolutionair, 
maar ik vind: gewoon uitproberen! Ik durf dat 
wel aan. We moeten de modernisering inzet
ten’, is Jagers overtuiging. ‘De jeugd groeit niet 
meer op met orgel. En dat kunnen we alleen 
veranderen als we onze koers aanpassen. 
Kortom: meer experimenteren!’ 

Rikus Jager (r.) overhandigt Adrie van Manen de eerste prijs van het Orgelconcours 2018
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tekst: winfried dahlke
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Organeum  
Weener

Das ORGANEUM in Weener, die Orgelakademie Ostfrieslands, dient der Erschließung und  

Vermittlung der einzigartigen Kulturlandschaft in Ostfriesland. 

Rund 150 Denkmalorgeln sowie zahlreiche 
beispielhafte Neubauten repräsentieren eine 
Kontinuität ostfriesischer, norddeutscher, 
niederländischer und westfälischer Orgelbau
traditionen. Instrumente vom 15. bis zum 21. 

Jahrhundert bewahren Klänge aus einem 
dreiviertel Jahrtausend Orgelbaugeschichte. 
Die italienische Orgel in Rhede, die französi
sche Barockorgel in Stapelmoor und die engli
sche Orgel in Jemgum erweitern diese Klang
landschaft um die Europäische Orgelstraße. 

Dank der vorbildlichen Restaurierungspra
xis der vergangenen Jahrzehnte steht die 
Orgellandschaft in voller Blüte und zieht 
Liebhaber und Bewunderer aus aller Welt 
an. Als Ausgangspunkt regelmäßiger Orgelex
kursionen in alle Himmelsrichtungen ist das 
ORGANEUM in Weener das Tor zur reichs
ten Orgellandschaft der Welt. 

Sammlung historischer  
Tasteninstrumente
Das ORGANEUM bietet einen besonderen 
Anziehungspunkt in der Stadt Weener im 
Rheiderland. Das historische Gebäude ge
hört zu den wenigen in der Bausubstanz fast 
unverändert erhaltenen Beispielen einer 
großbürgerlichen Stadtvilla, die den Land
sitzen reicher Bürger der Hansestädte nach
empfunden war. Hier ist eine faszinierende 
Sammlung historischer Tasteninstrumente 
beheimatet.
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Zur Sammlung gehören Hausorgeln im Re
naissance und Barockstil, Orgelmodelle, das 
Cembalo von Christian Zell (1741), Nachbau
ten flämischer, deutscher und italienischer 
Cembali, Clavichorde, Hammerklaviere und 
Druckwindharmonien. Diese Instrumente 
eröffnen ein musikalisches Spektrum von der 
Renaissance bis zur Romantik. 

Orgelexkursionen per Bus
Das ORGANEUM ist es ein klingendes Mu
seum, das in musikalischen Führungen Ein
blicke in die faszinierende Welt historischer 
Tasteninstrumente vermittelt. Eine Führung 
im ORGANEUM kann mit der Präsentation 
der Arp SchnitgerOrgel in der Georgskirche 
verbunden werden. Auf Wunsch wird für 

Gruppen gerne eine 
ostfriesische Teetafel 
ausgerichtet oder ein 
musikalisches Ereig
nis mit Bewirtung 
organisiert. 

Das Organeum 
bietet regelmäßige 
öffentliche Führun
gen und Konzerte 
bei freiem Eintritt. 
Zudem können Füh
rungen und Exkur
sionen nach indivi
duellen Wünschen 
organisiert werden. 
Das ORGANEUM 
veranstaltet Orgel

exkursionen per Bus zu ausgewählten Instru
menten der reichen Orgellandschaft ein. Die 
Sonntagskonzerte an der Arp SchnitgerOrgel 
in der Georgskirche Weener am 1. Sonntag im 
Monat sind die traditionsreichste ganzjährige 
Konzertreihe in Ostfriesland. Das Organeum 
ist über Kooperationen zudem in mehrere 
Konzertreihen der EmsDollartRegion einge
bunden. 

Die Begeisterung für Orgel weitergeben
Mit speziellen Programmen für Schulklassen 
wendet sich das ORGANEUM der Musikver
mittlung für junge Leute zu, um die Begeis

terung für die Orgel an die junge Generation 
weiterzugeben. Das ORGANEUM bietet dazu 
drei verschiedene Veranstaltungsformen an: 
Die Orgel im Klassenzimmer, Organeumsfüh
rungen für Schulklassen und Orgelvorstellun
gen im Heimatort. Die Angebote für Schulen 
sind kostenlos und werden durch den Verein 
Orgelmusikkultur in Ostfriesland e.V. (OMGO) 
gefördert.

Das ORGANEUM veranstaltet Kurse und 
Seminare für Orgelschüler, nebenamtliche 
Kirchenmusiker und Orgelstudenten. Es lädt 
zu eigenen Fortbildungen ein und gestaltet 
Akademien und Studienwochen in Zusam
menarbeit mit Hochschulen und Ausbildungs
stätten aus dem In und Ausland.  

Das Organeum wurde 1997 gegründet und 
wird seit 2006 von Evangelischreformierten 
Kirche, der Ostfrieslandstiftung der Ostfrie
sischen Landschaft und der Stadt Weener in 
Kooperation getragen. Direktor der Einrich
tung ist Winfried Dahlke. Seit 2002 arbeitet 
er in Ostfriesland für die Orgelkultur als 
Landeskirchenmusikdirektor der Ev.ref. 
Kirche, Direktor des Organeums in Weener, 
Orgelrevisor für den Ev.luth. Sprengel Ost
frieslandEms und Organist an der Histori
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schen Orgel der Großen Reformierten Kirche 
in Leer. 

Ludolf Heikens, freier Mitarbeiter des Or
ganeums und Organist an der berühmten 
HinszOrgel seines Heimatortes Midwolda 
(NL) gestaltet die Führungen im Organeum. 
In einem etwa einstündigen Rundgang durch 
das Haus lässt Ludolf Heikens ausgewählte 
Instrumente erklingen, gibt Erläuterungen zu 
den Instrumenten und lässt auf charmante 
Weise Episoden aus der Geschichte des Hau
ses lebendig werden. Auf individuellen Orgel
exkursionen präsentiert er stilsicher viele 
Instrumente der EmsDollartRegion.

Die Verwaltung liegt in der Hand der Mit
arbeiterin Simone Bleeker. Sie berät gerne bei 
allen Anfragen zu individuellen Führungen 
und Veranstaltungen des Jahresprogramms 
und heißt die Gäste im Hause herzlich will
kommen! 

Het ORGANEUM, een museum voor toetseninstrumenten, 

is gevestigd in een statige, historische stadsvilla in Weener. 

Het museum toont en beheert onder andere historische 

huisorgels in renaissance- en barokstijl, orgelmodellen, het 

klavecimbel van Christian Zell (1741), replica’s van Vlaamse, 

Duitse en Italiaanse klavecimbels, klavichords, hamerpiano’s 

en drukwindharmonieën. Daarnaast organiseert het ook 

vele activiteiten die de bekendheid van het orgel vergroten. 

Zo kan een rondleiding in het ORGANEUM gecombineerd 

worden met een bezoek aan het Arp Schnitgerorgel in de 

Weener Georgskirche en organiseert het museum regelmatig 

gratis toegankelijke bespelingen en concerten. Ook staan er 

regelmatig excursies door het rijke Duitse orgellandschap op 

het programma. Een ander speerpunt van het ORGANEUM is 

scholing en onderwijs, zowel gericht op orgelstudenten als 

een breder, jong en oud, publiek. Dit aanbod is voor scholen 

gratis. Meer informatie: www.organeum-orgelakademie.de

ORGANEUM – Orgelakademie Ostfriesland
Norderstraße 18
D 26826 Weener
Tel. 0049 (0)4951/912203
Fax: 0049(0)4951/912205 
Email: info@organeumorgelakademie.de
Internet: www.organeumorgelakademie.de

Öffnungszeiten: Di. bis Fr. 10–12 Uhr, Di. bis Do. 
15–17 Uhr und nach Vereinbarung

mailto:info@organeum-orgelakademie.de
http://www.organeum-orgelakademie.de


18

tekst: winfried dahlke
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Gliek un doch heel anners –  
Arp Schnitger un de oostfreesk 

Örgelbauwers 

Orgel für die Dramaturgie
In den „Stationen“ Norden, Aurich, Neuen
felde und Weener wird das Leben und die 
Bedeutung des berühmten Orgelbauers Arp 
Schnitger aufgerollt und episodenhaft – in 
niederdeutscher Sprache  beleuchtet. Wie 
es sich für diesen genialen, künstlerischen 
OrgelHandwerker gehört, geschieht das in 
Kirchen der Orgellandschaft Ostfriesland, wo 
heute noch seine Werke besonders gepflegt 
werden. Der Autor Erhard Brüchert hat zwi
schen den DialogSzenen immer wieder Platz 
geschaffen für musikalische OrgelBeiträge, 
die von Winfried Dahlke ausgewählt und ge
spielt werden. Es handelt sich also gleichzeitig 
um Theater und Orgelkonzert, die durch die 
Biographie von Arp Schnitger aufeinander 
bezogen sind – und ihm so sicherlich gerecht 
werden. Der Regisseur Rene Schack (Olden

burg) freut sich auf die Möglichkeit, die Orgel 
für die Dramaturgie des Theaterstücks zu 
nutzen. 

Bedeutung des Orgelbaus
In den Station „Aurich, Cirksena Hof“ und 
„Neuenfelde, Famile“ wird auch die regional
geschichtliche Bedeutung des Orgelbaus um 
1700 für Norddeutschland in der NachRefor
mationszeit behandelt sowie die Auseinander
setzungen von Schnitger mit seinen „Konkur
renten“, die aber durchweg friedlich endeten, 
wie es Schnitgers Charakter entsprach. Und 
das zeigt sich auch besonders in den über
lieferten Szenen – frei ausgestaltet – vom Fa
milienleben der Schnitgers mit der resoluten 
Ehefrau aus Hamburg und den vier Söhnen, 
die alle in die Fußstapfen ihres berühmten 
Vaters stiegen. 

(Historisch Theoter un Orgel-Konzert)

Anlässlich des Arp Schnitger-Jubiläums 2019 hat das ORGANEUM in Zusammen-

arbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Ostfriesischer Volkstheater e.V. eine Musiktheater- 

Produktion vorbereitet. Unter dem Titel  „Gliek un doch heel anners – Arp Schnitger 

un de oostfreesk Örgelbauwers“ hat der Theaterautor Erhard Brüchert ein nieder-

deutsches Theaterstück geschrieben. 
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Plattdeutsches Theater
Die vielfältige Verflechtung des privaten 
Lebens von Arp Schnitger mit den damaligen 
zeitgeschichtlichen Aspekten in Ostfriesland 
und in Norddeutschland und natürlich die 
immense, musikgeschichtliche Bedeutung 
der ArpSchnitgerOrgelkunst soll damit auf
gezeigt werden. Und das in unterhaltsamer 
Form der Verbindung von plattdeutschem 
Theater (mit ausgewählten Schauspieler/in
nen der „Arbeitsgemeinschaft ostfriesischer 
Volkstheater“) und dazu passendem Orgelkon
zert (konzipiert vom Organeum Weener). 

In het kader van het Schnitgerjaar 2019 organiseert het 

 ORGANEUM in samenwerking met het Arbeitsgemeinschaft 

Ostfriesischer Volkstheater een muziektheaterproductie. Deze 

in het plat Duits geschreven toneelvoorstelling van auteur Er-

hard Brüchert heet “Gliek un doch heel anners – Arp Schnitger 

un de oostfreesk Örgelbauwers”. Het leven van Arp Schnitger 

staat centraal en de voorstellingen vinden, om in stijl te blijven, 

plaats in kerken in het Oost-Friese orgellandschap. Speciale 

aandacht is er voor Schnitger en zijn, doorgaans vriendelijk 

afgesloten, botsingen met ‘concurrerende’ orgelbouwers. Van-

zelfsprekend is er tijdens de optredens ook veel ruimte voor 

orgelmuziek, die verzorgt zal worden door organist Winfried 

Dahlke. Een van de voorstellingen, op 23 juni om 16:00 uur, 

wordt in de provincie Groningen gegeven. In de Dorpskerk van 

Midwolda om precies te zijn. Voor Groningstaligen is het Ost-

fries een feest der herkenning! De entree bedraagt 10 euro.

Schauspieler der Arbeitsgemeinschaft Ostfriesischer Volkstheater 
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Die sechs Aufführungen: 
Sonntag, 2. Juni 17.00 Uhr  Weener Georgskirche Premiere (Eintritt frei / Spende)
Sonntag, 16. Juni 16.00 Uhr  Emden Neue Kirche (Eintritt 10,€)
Sonntag, 23. Juni, 16.00 Uhr  Midwolda (NL) Dorpskerk (Eintritt 10,€)
Sonntag, 30. Juni, 16.00 Uhr  Leer (D) Große Reformierte Kirche (Eintritt 10,€)
Samstag, 6. Juli, 16.00 Uhr  Norden (D) Ludgerikirche (Chorraum) (Eintritt 10,€)
Sonntag, 7. Juli, 16.00 Uhr  Norden (D), Ludgerikirche (Chorraum) (Eintritt 10,€)

(Änderungen vorbehalten)
 
Rollenbuch: Erhard Brüchert
Regie: Rene Schack
Schauspieler der Arbeitsgemeinschaft Ostfriesischer Volkstheater
Orgel: Winfried Dahlke 

Stichting 
Avondtmusyck 
Martinikerk 
Groningen
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Voor meer informatie, kijk op: 

www.avondmuziek.nl

Woensdagavondconcerten

aanvang  20.00 uur
entree  f 10,-
studenten  f 8,-
jongeren van 13 t/m 17  f 5,-
kinderen t/m 12 jaar  gratis

inclusief drankje na afloop
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19 19 | 06  Stef Tuinstra  

  Kerkelijk organist Martinikerk

26 | 06  Bine Bryndorf (Denemarken)
  Organist Frederiksborg Castle Hillerød

03 | 07  Peter van der Zwaag
  Organist Kurioskerk Leeuwarden,  
  Winnaar Sweelinckconcours 2017

10 | 07  Pieter-Jelle de Boer (Frankrijk)
  Dirigent, organist en pianist te Parijs

17 | 07  Henk de Vries
  Organist Petruskerk Zuidbroek

24 | 07  Henk Verhoef
  Titulair organist Nieuwe Kerk Amsterdam

29 | 07 Leo van Doeselaar
maandag!  Titulair organist Martinikerk

 Erwin Wiersinga
  Titulair organist Martinikerk

31 | 07  Jisung Kim (Z.-Korea)
  Theological University Seoul

 Rie Hiroe (Japan)
  University of Arts Tokyo

07 | 08  Pavel Černý (Tsjechië)
  Academy of Musical Arts Praag en  
  Janáček Academy of Music Brno

 Tobias Willi (Zwitserland)
  Organist Johanneskirche Zürich en  
  Züricher Hochschule der Künste

2 0 1 9
g r o n i n g e n
o r g e l z o m e r

2 0 1 9
g r o n i n g e n
o r g e l z o m e r

2 0 1 9
g r o n i n g e n
o r g e l z o m e r

i.s.m.

i.s.m.

i.s.m.
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Excursies

Een blik op Arp Schnitger
Een jubileumreis naar zijn  
Duitse orgels

In 1648 kwam in het Duitse Schmalenfleth bij Brake 
Arp Schnitger ter wereld. Schnitger bekwaamde zich 
als orgelbouwer en werd daarmee zo beroemd dat hij 
als de ‘Stradivarius onder de orgelbouwers’ te boek 
staat. Schnitger bouwde een heel orgelimperium op 
en kon zodoende, dankzij werkplaatsen in Maagden-
burg, Bremen en Groningen, gedurende zijn leven 
170 orgels in Noord-Duitsland en Noord-Nederland 
afleveren, waarvan 110 helemaal nieuw. Daarvan be-
staan er tegenwoordig nog (maar) dertig min of meer 
in originele staat waarvan het merendeel in Duitsland. 
In de provincie Groningen zijn nog elf Schnitgerorgels 
uit de werkplaats van deze beroemde orgelbouwer te 
bewonderen. In de zomer van 1719 komt aan het leven 
van Arp Schnitger een einde, mogelijk als gevolg van 
een reis die hij in de winter van 1718/1719 ondernam 
naar Zwolle om daar te onderhandelen over de bouw 
van een orgel voor de Michaëlskerk. 

Om zijn 300ste sterfdag te herdenken, worden er in het 
Schnitgerjaar 2019 allerlei activiteiten georganiseerd. U 
leest er alles over in deze Klankjuweel. Het ligt dan ook 
zeer voor de hand om voor de meerdaagse excursie, die 
jaarlijks door de Stichting Groningen Orgelland (SGO) 
wordt georganiseerd, in 2019 Duitsland als reisdoel te 
kiezen.  Zeker voor liefhebbers van orgels in het alge-
meen en Schnitgerorgels in het bijzonder een aanrader!
Ook is het de bedoeling het orgel in Langwarden te 

bezoeken, dat werd gebouwd door Hermann Kröger en 
Berendt Hus. Berendt Hus was de oom en leermeester 
van Arp Schnitger. Het orgel laat de wezenlijke uit-
gangspunten van de Schnitgerstijl zien en het is moge-
lijk in het zeer goed bewaarde orgel de ontwikkelingen 
van de Noord-Duitse orgelbouw van de 17e eeuw te 
volgen.

Boottocht
Uniek is de boottocht naar het eiland Pellworm. Een 
belevenis! We komen daar de halligen in de Wadden-
zee tegen, eilandjes die niet beschermd worden door 
dijken en daarom bij vloed onderlopen. 

Reisinformatie
De meerdaagse excursie is van maandag 23 september 
tot en met zaterdag 28 september 2019. 
De busreis begint op maandag 23 september om 7:45 
uur in Groningen, ook is het mogelijk om rond 8:15 uur 
op te stappen bij het Van der Valk hotel in Zuidbroek.
De meerdaagse orgelexcursie wordt geleid door orga-
nist Sietze de Vries met assistentie van Sander Booij en 
Pim Schipper. Van Sietze de Vries leest u elders in dit 
tijdschrift zijn visie op Schnitger. 
De logistieke organisatie is in handen van Ard Lukassen 
en Hilda Rodenboog. >

Schnitgerorgels en -fronten
Maar liefst twintig Schnitgerorgels en -fronten 
staan voor een bezoek op het programma:

• Stade (1673)   • Bülkau (1679) 
• Cappel (1680)   • Oederquart (1682) 
• Lüdingworth (1683)  • Hamburg-Bergstedt   
  (1686) 
• Steinkirchen (1687)   • Hamburg-Neuenfelde   
  (1688) 
• Norden (1688/92)  • Hamburg-Jacobi (1693) 
• Hollern (1690)  • Grasberg (1694) 
• Dedesdorf (1698)   • Ganderkesee (1699) 
• Estebrugge (1702)   • Hamburg-Ochsenwerder  
  (1708) 
• Jork (1709)  • Weener (1710) 
• Pellworm (1711) en   • Abbehausen (1713)

Orgel Langwarden
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Waar en wanneer
23-26 september Overnachting in Bad Bederkesa  
en van 
26-28 september  Overnachting in Husum.

Kosten 
Donateurs SGO € 765,- per persoon; niet-donateurs 
€ 825,- per persoon. Toeslag voor een eenpersoons-
kamer bedraagt € 175,-. Hierbij is inbegrepen vijf hotel-
overnachtingen op basis van halfpension (uitgebreid 
ontbijt en ‹s avonds een goed verzorgde warme maal-
tijd), boottocht Pellworm, orgeldemonstraties en be-
spelingen, het 240 pagina’s dik boekwerk ‘Arp  Schnitger 
en zijn werk’ en last but not least een  comfortabele 
bus.
Niet inbegrepen is een annuleringsverzekering.

Reisinformatie
Vertrek op maandag 23 september  
omstreeks 7:45 uur vanuit Groningen. 
Verder is er een opstapplaats bij  
hotel Van der Valk Zuidbroek om 8:15 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
hildarodenboog@gmail.com of hrodenboog@hotmail.
com of secretaris@groningen-orgelland.nl. 

Aanmelden 
Deelname is op volgorde van aanmelding, maar als u 
tijdens de orgelreis van 2018 al op deze jubileumeditie 
hebt vooringetekend, bent u na overmaking van de 
helft van het verschuldigde bedrag verzekerd van deel-
name. Vanwege de te verwachten belangstelling raden 
wij aan om u snel aan te melden.
Aanmelden voor deze reis kan via  
www.groningenorgelland.nl/orgelreis 2019. 

tekst: ard lukassen en hilda rodenboog

Exkursionen 2019 
 

Samstag, 27. April 9.00-18.00 Uhr
Orgelexkursion per Bus ab ORGANEUM Weener
Die Vorgänger Arp Schnitgers – Älteste Orgeln in 
 Ostfriesland
Orgelreise nach Rysum, Uttum, Westerhusen  
und Osteel
Auf dieser Fahrt werden die vier ältesten  Orgeln 
 Ostfrieslands vorgestellt, die zusammen eine 
 musikalische Zeitreise von der Renaissance bis zum 
Frühbarock ermöglichen. 

Ev.-ref. Kirche 
Rysum   anonymus ca. 1442 7/I/-
Ev.-ref. Kirche 
Uttum anonymus ca. 1660  9/I/-
Ev.-ref. Kirche 
Westerhusen  Jost Sieburg  1642/43   7/I/p
Ev.-luth. Warnfriedkirche 
Osteel Edo Evers  1619  13/II/p

LKMD Winfried Dahlke erläutert die stilistischen Be-
sonderheiten der Orgeln, stellt die Klangfarben vor und 
lässt die Instrumente mit ausgewählten Musikbeispie-
len konzertant erklingen.
Der Kostenbeitrag für die Orgelexkursionen mit dem 
Bus beträgt pro Person: 34,-€ 
Schüler und Studenten: 15,- €
auf Wunsch zuzüglich Mittagessen
Anmeldung und  Information:
ORGANEUM: Tel. 0049 (0) 49 51 / 91 22 03

Weitere Exkursionen am 18.5. | 27.7. | 23.8. | 21.9.
Info: www.organeum-orgelakademie.de

tekst: winfried dahlke

Die Jubiläumsreise der Stiftung Groningen Orgelland steht dieses Jahr ganz im Zeichen des ‘deutschen’ Werkes von Arp 
Schnitger. Die mehrtägige Exkursion führt dann auch entlang an 21 Schnitgerorgeln in Deutschland. Ein Höhepunkt unter 
anderen ist die Orgel in Langwarden, eine sehr gut erhaltene Orgel, an der die Entwicklungen des deutschen Orgelbaus 
im 17. Jahrhundert gezeigt werden können. Außerdem wird eine einzigartige Bootsfahrt zur deutschen Wattinsel Pell-
worm angeboten. Für Spender der SGO sind die Kosten € 765,- pro Person, für Nicht-Spender € 825,-. Der Aufschlag für ein 
Einzelzimmer beträgt € 175.-. Inbegriffen sind fünf Hotelübernachtungen auf Basis von Halbpension (reichhaltiges Früh-
stück und eine gute warme Mahlzeit am Abend), Bootsfahrt nach Pellworm, Orgelvorführungen und –bespielungen, das 
240 Seiten umfassende Buch ‘Arp Schnitger en zijn werk’ und ein komfortabler Bus. Weitere Informationen: secretaris@
groningen-orgelland.nl. 
Anmeldung: www.groningenorgelland.nl / orgelreis 2019. Die Reise findet statt vom 23. bis zum 28. September.

mailto:hildarodenboog@gmail.com
file:///Volumes/Bestanden%20SSD/Boeken/Ergoedpartners/Orgelgids%202019/Orgelgids/hrodenboog@hotmail.com
file:///Volumes/Bestanden%20SSD/Boeken/Ergoedpartners/Orgelgids%202019/Orgelgids/hrodenboog@hotmail.com
mailto:secretaris@groningen-orgelland.nl
http://www.groningenorgelland.nl/
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Orgelzomer op het  
Groninger Hogeland 

De organisatie van de orgelzomer in Noord-Groningen 
2019 heeft rekening gehouden met de grootscheepse 
manifestaties die ter gelegenheid van de Schnitgerher-
denkingen in juli en augustus worden gehouden. De 
orgelzomer in Noord-Groningen zal dit jaar daarom iets 
minder uitgebreid zijn. De drie zaterdagmiddag-con-
certen zijn daarom zo geprogrammeerd dat in bijna al 
deze concerten wordt verwezen naar de wereld van 
Arp Schnitger. 
Net als in voorgaande jaren is een belangrijk aspect van 
de orgelzomer de inbedding van de orgels en orgelmu-
ziek in de culturele omgeving van dit gebied. Onder-
deel van het concert in Uithuizen is een bezoek aan de 
Menkemaborg en het Schathuis en onderdeel van het 
concert rond Eenrum is de mogelijkheid tot ondermeer 
bezoek aan de molens, Eenrumer toren, Klompenma-
kerij, Mosterdmakerij.

Het concert op 22 juni in Uithuizen begint in de Jaco-
bikerk op het vermaarde Schnitger-orgel uit 1701 en na 
het traditionele buffet wordt deze avond besloten met 
een concert in de zaal van de Menkemaborg, dezelfde 

zaal waar destijds het contract voor de bouw van het 
orgel werd getekend.

De daaropvolgende orgelmiddag, 29 juni, begint met 
een demonstratie en klein concert op het Schnitger- 
orgel in Mensingeweer, gevolgd door een demonstratie 
van het Lohman-orgel in Eenrum, een instrument dat 
nog deels in de traditie van de Noord-Duitse orgel-
bouw staat. De deelnemers aan deze middag krijgen 
de gelegenheid voor een gereduceerd tarief het avond-
concert in Leens bij te wonen en dit markeert tevens 
de toekomstige samenwerking van de orgelcommissies 
in de nieuwe gemeente Het Hogeland. 

De laatste middag van de orgelzomer, 6 juli, begint in 
Kantens bij het tweeklaviers-orgel dat gebouwd werd 
door de directe leermeesters van Schnitger: de gebroe-
ders Huss. Na een demonstratie van dit instrument 
wordt er een concert gegeven op een klavecimbel en 
een virginaal. Na de maaltijd wordt de dag besloten 
met een avondconcert in Zandeweer. Bij de bouw van 
dit orgel door A.A. Hinsz (zijn opus 1, als opvolger van 
F.C. Schnitger) maakte deze gebruik van enig pijpwerk 
dat nog vervaardigd werd in Schnitgers werkplaats. 
De deelnemers van de middag krijgen korting op de 
toegangsprijs van dit concert. 

22 juni    
Uithuizen, Jacobikerk en  Menkemaborg
Sietze de Vries en het VLAM saxofoonkwartet
Het eerste concert is traditioneel omstreeks de ‘zonne-
wende’ en begint met concerten in de Jacobikerk 
(HW 10, RW 10, Ped. 8 reg.) en in de Menkemaborg 
in  Uithuizen. De beide sfeervolle concerten worden  
 verbonden door een diner dat geserveerd wordt in 

De kerk van Eenrum

VLAM Saxofoonkwartet
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Boerma’s Antiekhoeve in Uithuizen. Voorafgaand aan 
het concert kan de collectie in de hoeve worden beke-
ken.
Beide concerten worden verzorgd door Sietze de Vries 
op het orgel en het VLAM saxofoonkwartet. De Vries 
geeft jaarlijks vele concerten in binnen- en buitenland 
en deze middag zal hij werken uit de Duitse barok spe-
len, en improviseren. VLAM is een veelbelovend saxo-
foonkwartet bestaande uit Marlon Valk (sopraansax), 
Lutske Visser (altsax), Mathilde Buiten-Leemhuis 
(tenorsax) en Myrthe Poelstra (baritonsax). Van tango 
tot Bach, van romantiek tot minimal music, deze dames 
spelen het allemaal met evenveel passie. 

De kerk is vanaf 16:00 uur geopend en wordt u ont-
vangen met koffie. Het concert begint om 16.15 uur 
en duurt ongeveer 45 minuten. Hierna gaan we naar 
Boerma’s Antiekhoeve voor een diner(buffet) dat 
verzorgd wordt door restaurant Het Schathoes van 
de Menkemaborg. Aansluitend vertrekken we naar de 
Menkemaborg voor het tweede deel van het concert 
dat om 19:45 uur begint. Ook dit concert duurt circa 45 
minuten.

Reservering via www.arp-
schnitgerorgeluithuizen.nl 
is noodzakelijk. Het passe 
partout (twee concerten en 
dinerbuffet inclusief drinken) 
bedraagt € 49,00. Alleen het 
concert in de kerk is zonder 
passe partout toegankelijk 
voor € 10,00. Het is niet mo-
gelijk om alleen het concert 
op de borg te bezoeken 
vanwege het beperkte aantal 
zitplaatsen in de grote zaal.

29 juni   
Mensingeweer – Eenrum – Leens
Vincent van Laar
Deze orgelzomerdag start om 14:30 uur bij molen Hol-
lands Welvaart (1855) te Mensingeweer, waarin de kof-
fie- en thee-schenkerij In de malle molen is gevestigd. 
Parkeren kan bij de molen en de kerk. Via een hooghol-
tje gaan we naar de kerk, waar van 15:00 - 15:45 uur het 
Schnitgerorgel uit 1698 (Man. 9 reg.) wordt gedemon-
streerd, met afsluitend een klein concert.
De middag  wordt vervolgd in Eenrum met van 16:00 
– 16:45 uur een demonstratie plus klein concert op het 
Lohman-orgel uit 1817 (HW 13, RW 8, Ped. 7 reg.). Vanaf 
16:45 uur krijgt men ruimschoots de gelegenheid om 
kerk, orgel en dorp nader te verkennen: zelf orgel te 
spelen, de toren te beklimmen, naar het Arboretum te 
gaan, of een bezoek te brengen aan de molen, kwekerij 
De Kleine Plantage, de Klompenmakerij of de Kaarsen-
makerij.

Van 18:00 -19:30 uur is er gelegenheid om te eten bij 
restaurant Abrahams mosterdmakerij naast de molen. 
Voor de deelnemers aan deze excursie is er een keuze-
menu voor € 22,50. (Reserveren – 0595 491600). 

De dag wordt om 20:00 uur afgesloten met een con-
cert op het Hinszorgel uit 1733 (HW 10, RW 9, Ped. 8 
reg.) in de Petruskerk van Leens door Vincent  van Laar. 
De excursiedeelnemers krijgen een korting van € 2,50 
op dit concert. Tijdens het middagprogramma, dat on-
der leiding staat van organist Dirk Molenaar, wordt ook 
het een en ander over de kerkgebouwen en de omge-
ving verteld. 
Aanmelding vooraf is niet noodzakelijk. Voor meer in-
formatie: secretaris@arpschnitgerorgeluithuizen.nl.

Sietze de Vries © Foto: Anjo de Haan

Orgel MensingeweerOrgel Eenrum

Orgel Uithuizen

http://www.arpschnitgerorgeluithuizen.nl
http://www.arpschnitgerorgeluithuizen.nl
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Ein wichtiger Aspekt des Orgelsommers ist die Einbettung der Orgeln und Orgelmusik in die kulturelle Umgebung des 
Groninger Hogelandes. Zu dem Konzert in Uithuizen gehört auch ein Besuch der Menkemaburg und des Schathuis, und 
beim Konzert in Eenrum gibt es die Möglichkeit, unter anderem die Mühle, den Eenrumer Turm, die Klompenmakerij und 
die Mosterdmakerij zu besuchen. Die drei Samstagnachmittage sind so organisiert, dass fast alle Konzerte auf die Welt von 
Arp Schnitger verweisen. Weitere Informationen und Reservierungen: www.arpschnitgerorgeluithuizen.nl.

6 juli    
Kantens – Zandeweer 
Op deze middag komt de nauwe relatie met de Schnit-
ger-herdenking 2019 wel helemaal tot zijn recht. Het 
orgel in Kantens (HW 10, RW 5 reg.) heeft indirect een 
lijn met Arp Schnitger en de muziek die deze mid-
dag klinkt, eveneens. Dat geldt ook voor het orgel van 
Zandeweer, dat ’s avonds bespeeld wordt door Peter 
Westerbink.
De middag begint om 15:30 uur in de Antoniuskerk van 
Kantens, alwaar we ontvangen worden met koffie of 
thee. Roelof Kuik vertelt over het interessante Huss-or-
gel van deze kerk, waarbij Leni Otte de fraaie klanken 
demonstreert en een korte bespeling geeft.
Vanaf ongeveer 16:30 uur geven Tim Veldman en Ada 
Pérez een concert. Zij spelen werken uit de Noord-Duit-
se barok van M. Weckmann, J.A. Scheibe en van latere 
Hamburgse componisten zoals G.F.Telemann en C. Ph. 
E. Bach. Enkele van deze werken heeft Arp Schnitger 
wellicht gekend. Veldman is klavecinist en Pérez speelt 
traverso. In de kerk worden deze middag een Vlaams 
klavecimbel en een Vlaams virginaal bespeeld. In de 
pauze is er gelegenheid de instrumenten te bekijken en 
zal er over worden verteld.

Na afloop van de demonstraties en het concert ver-
trekken we rond 18:00 uur naar Pizzeria Ristorante 
Azzura in Uithuizen om na alle  muziek ook de inwen-
dige mens te versterken. 

Om 20:00 uur zal Peter Westerbrink een concert 
 verzorgen op het fraaie Hinszorgel van Zandeweer 
(HW 8, RW 8 reg.).
Een passe-partout voor de hele middag kost € 17,50; 
de maaltijd in de pizzeria is voor eigen rekening en 
uiteraard kan ook voor een ander restaurant gekozen 
worden. Voor degenen die alleen de middag in Kantens 
willen bijwonen is de prijs € 10,-.
Voor verdere informatie: r.kuik51@gmail.com.

tekst: bouwe luurtsema

Orgel Kantens Ada Pérez (l.), Tim Veldman (r.) 

Orgel Zandeweer
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Een topdag!

Adrie van Manen, winnaar van  
de SGO Orgelconcours 2018

Adrie van Manen (1974) is een liefhebber van het orgel. 
Vanaf zijn zesde jaar zit hij op orgelles. ‘Al mijn broers en 
zussen moesten op muziekles en een instrument leren 
bespelen, maar inmiddels is zo’n beetje de helft afgehaakt.’ 
Bij Van Manen sloeg de vonk op zijn tiende jaar over. Hij is 
sindsdien een enthousiaste bespeler van het instrument. 
Orgellessen worden tot de dag van vandaag gevolgd en 
ook is hij vaste organist van de Hervormde gemeente (PKN) 
te Achterberg en de Christelijke Gereformeerde Kerk te 
 Oosterbeek. 

Het Orgelconcours van de  
Stichting Groningen Orgelland 
Van Manen is een trouwe lezer van Orgelvriend, een 
maandblad voor orgelliefhebbers en van Orgelnieuws, 
een onafhankelijke website die dagelijks nieuws biedt 
uit de orgelwereld in Nederland en daarbuiten, zoals 

de site vermeldt. ‘Ik ben nog net niet verslaafd, maar ik 
kijk iedere dag wel even,’ bekent Adrie. Via Orgelnieuws 
werd hij geattendeerd op het amateurconcours van 
Stichting Groningen Orgelland. Organist Erwin Wier-
singa had hem al eens aangeraden om mee te doen, 
maar voor Van Manen, die in Rhenen woont, was de 
afstand in eerste instantie een bezwaar. ‘Uiteindelijk 
heb ik toch de sprong gewaagd. Vier jaar geleden won 
ik de tweede prijs. Het concours vond toen plaats in 
Uithuizermeeden. Het jaar daarop, in Farmsum nog een 
keer de tweede; een jaar geleden in Appingedam won 
ik niets, maar in 2018 dus de eerste prijs.’
Adrie is enthousiast over de Groninger orgels. Zoveel 
prachtige historische orgels met zoveel goede organis-
ten in één provincie is bijzonder. ‘Ik moet vanuit mijn 
woonplaats soms een half uur tot drie kwartier rijden 
voor een goed historisch orgel en professionele orga-
nisten.’

Jaar studeren
Iedere deelnemer aan het concours mag een vrij pro-
gramma samenstellen van tien minuten. Adrie koos 
bewust voor moderne muziek. ‘De meeste kandidaten 
kiezen voor muziek van bekende achttiende eeuwse 
componisten als Bach en Buxtehude. De oude Gronin-
ger orgels lenen zich niet voor muziek uit de periode 
1820-1920. Alles wat daarvoor of daarna is gecompo-
neerd, is wel weer heel geschikt’, vertelt van Manen. 
Door een programma samen te stellen met 20ste 
eeuws repertoire val je op, is Adries overtuiging, die 
ook zijn orgelleraar betrok bij het samenstellen van het 
programma. Daarna was het een jaar hard studeren om 
klaar te zijn voor het concours. 

Zenuwachtig
Het concours werd in 2018 gehouden op 13 oktober 
in de Martinikerk in Groningen. Alleen al het wereld-
beroemde Schnitgerorgel is natuurlijk een attractie en 
uitdaging op zich. Adrie was dan ook behoorlijk ner-
veus. ‘Ik had me goed voorbereid, maar door de zenu-
wen maakte ik in de eerste ronde toch wat fouten en 
ging het spelen bijna mechanisch. Maar ik was door en 
bij de tweede ronde, als je hetzelfde programma moet 
spelen, ging het al veel beter en kon ik veel ontspan-
nener spelen.’ 
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Reünie
Van Manen kijkt met genoegen terug op het SGO- 
concours. ‘Het is een leuke dag, en goed georganiseerd’, 
vindt Adrie. Hij roemt met name Hilda Rodenboog en 
haar man Albert die tekenen voor de organisatie. ‘Het 
is leuk om tijdens zo’n dag met juryleden te mogen 
praten. En sommige mensen kom je vaker tegen: je zou 
kunnen zeggen er is dan een soort reünie.’
Terugkijkend op het concours 2018 kan Van Manen 
concluderen: ‘Het was een topdag!’

tekst: thea Pol
foto: aVm

Adrie van Manen is werkzaam in het onderwijs.  
Zijn eerste orgellessen ontving hij van zijn tante Pita 
van Manen. Daarna volgde hij zo’n 25 jaar les bij Bert 
Wisgerhof te Veenendaal. Op dit moment studeert 
hij bij Gerben Mourik te Oudewater. Hij volgde 
interpretatielessen bij Kees van Houten, Wouter 
Koelewijn en Erwin Wiersinga en nam deel aan 
master classes bij Jaap den Hertog, Matteo Imbruno 
en Tjeerd van der Ploeg.

Adrie is een enthousiast deelnemer aan orgelcon-
coursen. In 2013 won hij het Adriaan C. Schuurman-
concours te Naaldwijk, in 2017 het orgelconcours 
voor amateurs te Meppel, en in 2018 schreef hij het 
SGO-orgelconcours te Groningen op zijn naam.

Adrie van Manen tijdens het Orgelconcours 2018
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SGO Orgelconcours 
2019
Op zaterdag 12 oktober wordt voor de 32ste keer het 
SGO orgelconcours gehouden. Eén van de doelstellin-
gen van de Stichting Groningen Orgelland, toen het in 
1969 werd opgericht, dit jaar 50 jaar geleden, is om jon-
ge mensen te stimuleren professioneel orgelles te ne-
men en op het hoogst mogelijke niveau te musiceren 
op de vele mooie orgels in stad en provincie Groningen. 
Dit heeft de afgelopen decennia geleid tot vele goed 
opgeleide organisten die tot ver over onze landsgren-
zen bekend zijn. Ook is er een grote groep amateurs in 
het land die zich blijvend wil meten met de top van de 
conservatoria.

In dit jubileumjaar pakt de SGO flink uit! Op maar liefst 
vier Groninger stadsorgels vindt het concours plaats.
In iedere categorie worden maximaal 20 kandidaten 
toegelaten. Iedere deelnemer brengt tien minuten 
orgelliteratuur ten gehore. In de voorronden worden 
per categorie drie finalekandidaten aangewezen en 
één winnaar voor de categorieprijs. De negen finalisten 
spelen ‹s avonds allen in de Martinikerk om 19:30 uur 
nog eens hun programma.
De voltallige jury onder leiding van de voorzitter, Theo 
Jellema, bepaalt dan wie zich de nummer één, twee 
en drie van dit prestigieus jubileumconcours mogen 
noemen. De kandidaten krijgen in de week van het 
concours anderhalf uur de tijd om te oefenen op het 
orgel van hun categorie.
De finalisten krijgen op zaterdag 12 oktober vanaf 15:30 
uur elk een half uur de tijd om het Martiniorgel te ver-
kennen. 

tekst: hilda rodenboog

1.  De jongeren tot 25 jaar die voor 1 september 

2019 nog niet met een conservatoriumopleiding 

zijn gestart.

 Voorronden van 9:00 tot 15:00 uur op het  

Timpe-orgel in de Nieuwe kerk 
 Jury: Leonore Lub, Sietze de Vries en  

Erwin Wiersinga

2.  Conservatoriumleerlingen
 Voorronden van 9:00 tot 15:00 uur op het  

Schnitgerorgel in de Der Aa-kerk
 Jury: Vincent van Laar, Jelte Hulzebos en  

Peter Westerbrink

3.  De amateurs boven de 25 jaar
 Voorronden van 9:00 tot 15:00 uur op het  

Edskesorgel in de Lutherse kerk
 Jury: Tymen Jan Bronda, Stef Tuinstra en  

Henk de Vries

Am Samstag, dem 12. Oktober wird zum 32. Mal der SGO Orgelconcours veranstaltet. Eine der Zielsetzungen der vor fünf-

zig Jahren gegründeten Stiftung Groningen Orgelland ist, junge Menschen dazu anzuregen, professionellen Orgelunter-

richt zu nehmen und auf höchstem Niveau auf den vielen schönen Orgeln in der Stadt und Provinz Groningen zu spielen. 

In diesem Jubiläumsjahr verstärkt die SGO ihre Anstrengungen! Der Wettbewerb findet auf vier Groninger Stadtorgeln 

statt; Jugendliche bis 25, die nicht Studenten des Konservatoriums sind, spielen auf der Timpe-Orgel in der Nieuwe Kerk, 

Konservatoriumsstudenten auf der Schnitgerorgel in der De Aa-kerk, Amateure über 25 auf der Edkesorgel in der Lutherse 

kerk, und das Finale findet auf der Schnitgerorgel in der Martinikerk statt. Eintritt: Tageskarte für alle vier Kirchen € 10. 

Karte für eine Kirche: € 7,50. Freier Eintritt bis 16 Jahre und pro Teilnehmer steht ein Registrant zur Verfügung. Weitere 

Informationen und Anmeldung via albertrodenborg015@gmail.com.

Winnaars en juryleden van 2018
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Deelnemersbijdrage:
Jongeren en conservatoriumstudenten € 25.-. 
Senioren € 35.-.

Toegang: Dagkaart voor alle vier kerken € 10.-.  
Kaart voor één kerk: € 7,50.  
Vrije toegang tot 16 jaar en per kandidaat  
één registrant.

Wilt u meer weten over het concours of wilt u zich opgeven 
mail dan naar hrodenboog@hotmail.com. 

Freytag op Zondag  
in 2019
Vier orgelbespelingen in de  
Dorpskerk te  Zuidhorn

Iedere zomer is de Dorpskerk van Zuidhorn op vier 
zondagen het toneel voor een orgelconcert. De con-
certen worden gegeven door zogenaamde amateurs 
(liefhebbers). Zij bespelen het in 2012 gereconstrueerde 
Snitger/Freytagorgel (1793) en laten daarmee het orgel 
in al zijn klankrijkdom horen. De organisten in kwestie, 
Kees Kugel, Hans Beek, Berto Steendam en Jan de Vries, 
vinden het belangrijk dat het orgel ook buiten de kerk-
diensten te beluisteren is. En omdat er geen geld is om 
professionele organisten hiervoor te vragen, houden zij 
deze traditie graag in ere. 
Voor 2019 is de planning als volgt:

23 juni Kees Kugel
30 juni Hans Beek (met medewerking van  
 Erica Stolk, dwarsfluit)
7 juli Berto Steendam (orgel en klavecimbel)
14 juli Jan de Vries

De orgelbespelingen kunnen gratis worden bijge-
woond. Ieder concert begint om 15:30 uur. Na afloop 
kan met een drankje worden nagepraat. Het adres van 
de kerk is Kerkstraat 18, Zuidhorn. Iedereen is van harte 
welkom! 

tekst en foto: kees kugel

Fragment orgel Dorpskerk Zuidhorn 

Stichting Groningen Orgelland

Donateur worden
Voor minimaal € 15, per jaar bent u al donateur van 

de Stichting Groningen Orgelland. Nieuwe donateurs 

mogen een keuze maken uit één van de drie welkomst

geschenken:

Donateurs ontvangen jaarlijks in april het tijdschrift 

Klankjuweel en krijgen korting op vele uitgaven en acti

viteiten (bijvoorbeeld excursies en orgelreizen).

Aanmelden kan door uw naam, adres en telefoonnum

mer te mailen naar: orgels@erfgoedpartners.nl 

of per gefrankeerde post:

Stichting Groningen Orgelland

Afdeling Publicaties

Lopende Diep 8

NL9712 NW  Groningen

Mocht u nog geen donateur van de Stichting Groningen 

Orgelland willen worden, maar alleen meer informatie 

willen ontvangen, dan kan dat ook via bovenstaande 

adressen.



30

Drie toporganisten  
in  Uithuizermeeden
Stichting Avondmuziek  
Uithuizermeeden

De prachtige Mariakerk in Uithuizermeeden, waarvan 
de oorspong dateert uit de tweede helft van de der-
tiende eeuw, en de bepleistering uit de negentiende 
eeuw, begroet dit jaar drie jonge toporganisten, die alle 
drie het predikaat ‘Young Classic Talent’ hebben ver-
diend. Jochem Schuurman, Gerwin Hoekstra en Peter 
van der Zwaag hebben in 2018 internationale presti-
gieuze prijzen in de wacht gesleept in respectievelijk 
Duitsland, Italië en Frankrijk.
De Stichting Avondmuziek Uithuizermeeden wil deze 
‘visitekaartjes’ graag aan u presenteren: 

Jochem Schuurman  maandag 22 april
 Tweede Paasdag
Gerwin Hoekstra  donderdag 30 mei
 Hemelvaartsdag
Peter van der Zwaag  zaterdag 21 september

Jubileumjaar 2020
Deze concerten dienen als opmaat naar het jubileum-
jaar in 2020, als 50 jaar Avondmuziek Uithuizermeeden 
wordt gevierd. Op dit moment worden acht concerten 
voorbereid, die voor een breed publiek, zowel jeugd, 
jongeren en ouderen toegankelijk zullen zijn. 

tekst en foto: bert Veening

Orgeldag  
Noord-Nederland
Zaterdag 11 mei 2019

Orgeldag Noord-Nederland, inmiddels een traditie op 
de tweede zaterdag in mei. Ook in 2019 kunnen orgel-
liefhebbers weer kennismaken met de vele, vaak fraaie 
historische orgels in de provincies Groningen, Friesland 
en Drenthe. En de meeste orgels staan ook nog eens in 
bezienswaardige kerken!
Liefhebbers van orgels wordt de gelegenheid geboden 
op de Orgeldag Noord-Nederland deze instrumenten 
te bespelen. Voor de Orgeldag Noord-Nederland mel-
den zich altijd veel (amateur-)organisten aan, zo bleek 
de afgelopen jaren. Het voorziet dan ook in een duide-
lijke behoefte en is telkens een groot succes.
De Stichting Hinszorgel Leens tekent al vanaf het begin, 
de jaren zeventig, voor de organisatie. 

Op dit moment wordt er vanuit gegaan dat het groot-
ste en beroemdste orgel in Groningen, het hoofdorgel 
in de Martinikerk, in 2019 ook weer beschikbaar zal zijn.
In het koor van de Petruskerk in Leens staat momenteel 
een fraai kabinetorgel (waarschijnlijk uit circa 1770), dat 
uiteraard ook mag worden bespeeld.
Ook maakt het in 2015 in de borg Verhildersum ge-
plaatste secretaire-orgel weer deel uit van de te bespe-
len instrumenten. Dit orgel werd rond 1869 gebouwd 
door Caspar InderMaur of Hermannus ’t Hart. Het orgel 
wordt van wind voorzien door middel van een balgtre-
de. Het bespelen van dit orgel, in een overigens prach-
tige historisch ingerichte borgsalon, stelt daarom extra 
eisen aan de bespeler!

De werkplaats van Mense Ruiter Orgelmakers b.v., 
gevestigd op Rijksweg 167 in Ten Post, is te bezichtigen. 
Voor een bezoek aan deze orgelmakerij hoeft u zich 
niet op te geven.

Vanaf 1 april is de meest actuele lijst van deelnemende 
orgels met de beschikbare tijden te raadplegen op de 
website van de Stichting Hinszorgel Leens:  
www.hinszorgelleens.nl

tekst: Jan diJkstra,  
Voorzitter stichting hinszorgel leens

Fragment orgel Uithuizermeeden
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Voor opgave en deelname (Orgeldag N.-Nederland) gelden de volgende ‘sp(e)elregels’:

• De speeltijd per deelnemer is een half uur per orgel.
• Van 10:00 tot 16:00 uur zijn de kerken te bezichtigen en de orgels te bespelen.
• In principe is het bespelen van de orgels voor iedereen mogelijk. Men dient zich echter te realiseren  
dat orgels instrumenten zijn waarmee voorzichtig moet worden omgegaan. Er wordt dan ook verzocht de 
wijze van bespelen goed op de orgels af te stemmen.
Voor het bespelen van één of meerdere orgels gedurende 30 minuten is opgave, uitsluitend telefonisch 
 mogelijk. 

Aanmelden kan alleen op maandag 8 en dinsdag 9 april 2019 tussen 19:00 en 21:00 uur bij de Stichting Hinszorgel 
Leens via 06-57 61 52 09.
Na 9 april is aanmelding per mail via info@hinszorgelleens.nl nog mogelijk tot uiterlijk 27 april. De aanmel-
dingen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Aanmeldingen per mail die vóór 
10 april worden gedaan, worden niet in behandeling genomen!
• Door het eerst noemen van de plaatsen waar de orgels staan die u wilt bespelen, bevordert u een vlot-
te(re) afhandeling.
• Na aanmelding ontvangt iedere speler een bevestiging van de afgesproken speeltijden. De dispositie van 
de orgels zijn te vinden op de website van de Stichting Hinszorgel.
• Per bespeler wordt een bijdrage gevraagd van € 20,00 ongeacht het aantal orgels dat men wil bespelen. 
Op vertoon van het bewijs van deelname, hebben de deelnemers aan de Orgeldag Noord-Nederland gratis 
toegang tot het middagconcert om 17:00 uur in Leens dat dit jaar wordt verzorgd door Willem van Twillert, 
organist van de Johanneskerk te Amersfoort.

Orgel Petruskerk Leens
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Beiaardnieuws 
De Stichting Klokkenspel Groningen (SKG) is het sa-
menwerkingsverband tussen plaatselijke beiaard- en 
luidklokkeninstanties met als doelstelling bekendheid 
te geven aan het zo belangwekkende bezit aan caril-
lons en luidklokken in de provincie Groningen. Deze 
stichting bestond in 2018 25 jaar en dat resulteerde 
onder andere in de uitgave van het jubileumboek Wel-

luidend Erfgoed (64 pagina’s, met een stichtingschrono-
logie, een overzicht over de jubileumactiviteiten en het 
artikel Adel en klokken door R. Alma) en het Gronings Bei-
aardboek IX (zeven composities/arrangementen door 
Groninger beiaardiers). Bij het secretariaat van de SKG: 
Parallelweg 4, 9986 ST Beerta of via infoskg@planet.
nl. zijn deze publicaties (€ 5,- voor het jubileumboek en 
€ 15,- voor het beiaardboek) te bestellen.  

Open Toren
Op zaterdag 8 juni tussen 13:00 en 16:00 uur kunnen 
de carillons in de torens te Appingedam, Groningen 
(Martini, vanaf 11.00 uur), Heiligerlee, Middelstum, 
Veendam en Winschoten weer worden bezichtigd. 
Deskundige beiaardiers zijn aanwezig om uitleg te 
geven over de instrumenten en het beiaardspel te 
demonstreren. Tevens is een aantal torens met inte-
ressante luidklokensembles te bezichtigen. Uiteraard 
kan men ook van de fraaie uitzichten genieten. Ook op 
Open Monumentendag (9 en 10 september) zijn som-
mige carillons te bezoeken. 

Excursie
De jaarlijkse excursie van de Stichting Klokkenspel 
Groningen vindt plaats op zaterdag 19 oktober. De voor 
iedere belangstellende gratis, met eigen vervoer mee 

Die Stiftung Klokkenspel Groningen (SKG) ist die Institution, die die Zusammenarbeit zwischen den lokalen Glocken-
spielen koordiniert. Ihre Zielsetzung ist, den großen Reichtum an Carillons und Glocken in der Provinz Groningen in der 
Öffentlichkeit bekannt zu machen. Anlässlich des 25jährigen Bestehens dieser Stiftung wurde 2018 das Jubiläumsbuch 
Welluidend Erfgoed herausgegeben (64 Seiten, mit der Stiftungschronologie, einer Übersicht über die Jubiläumsaktivi-
täten und dem Artikel ‘Adel en klokken’ von R. Alma), außerdem das Gronings Beiaardboek IX (sieben Kompositionen/
Arrangements von Groninger Glockenspielern). Über infoskg@planet.nl können diese Publikationen bestellt werden   
(€ 5.- für das Jubiläumsbuch und € 15.- für das Beiaardboek. Am Samstag, dem 8. Juni zwischen 13:00 und 16:00 Uhr kön-
nen die Carillons in den Türmen von Appingedam, Groningen (Martini ab 11:00 Uhr), Heiligerlee, Middelstum, Veendam 
und Winschoten besichtigt werden. Die alljährliche Exkursion findet am Samstag, dem 19. Oktober statt. Diese für alle 
Interessierten kostenlose Tour führt entlang einiger interessanter Carillons im Norden der Niederlande, setzt aber die 
Mitnahme eines eigenen Fahrzeugs voraus. Weitere Informationen und Anmeldung über infoskg@planet.nl.

te maken tocht voert naar enkele interessante carillons 
en luidklokken in het noorden van het land. Voor meer 
informatie over deelname kan contact worden opge-
nomen met het secretariaat van de SKG: (0597) 33 18 35 
of infoskg@planet.nl. Hier kan men zich ook aanmel-
den voor deelname aan deze excursie.

Beiaardbespelingen in 2019 

Appingedam, Nicolaïtoren 
(www.damsterklokkenspel.nl)

april tot en met september wekelijks  
op zaterdag 11:00 uur 
Adolph Rots
25 mei (festival Terug naar het Begin) 14:00 uur 
samenspel beiaard met harmonieorkest
7, 14 en 28 juli 15:00 uur   
zomerconcerten op zaterdagmiddag 
Adolph Rots

Groningen, Martinitoren 
(www.martinicarillon.nl)

wekelijks op dinsdag 12:00 uur en zaterdag 11:00 uur
Auke de Boer 
overige bespelingen door Auke de Boer:
4 juli en 22 augustus 19:30 uur  
Zomerspecial  
14 september (Open Monumentendag)  
12:00-17:00 uur  
beiaard- en luidklokkendemonstraties
11 november 
Sint Maartenconcert 
12 en 19 december 19:30 uur  
Kerstspecial

mailto:infoskg@planet.nl
mailto:infoskg@planet.nl
mailto:infoskg@planet.nl
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Groningen, Academietoren
wekelijks op dinsdag 10:00 uur 
Auke de Boer
2 september 15:15 uur 
Auke de Boer, opening Academisch Jaar

Heiligerlee, Klokkengieterijmuseum  
(www.museaheiligerlee.nl/klokkengieterijmuseum)
incidentele bespeling, nog nader overeen te komen

Middelstum, Hippolytustoren  
(www.carillonmiddelstum.nl)

op de eerste zondag van de maand 14:00 uur 
Henk Veldman
concerten op zondagmiddag 16:00 uur
30 juni   16.45 uur 
Henk Veldman, vriendenconcert; om  
excursie naar de speeltrommel en het uurwerk
21 juli        
Bob van der Linde (Arnhem)
18 augustus      
Frank Steijns (Maastricht, Heerlen en Weert)  

Veendam, toren Hervormde Kerk  
(www.stichtingcarillonveendam.nl)

wekelijks op donderdag 13:30 uur
Vincent Hensen
overige bespelingen door Vincent Hensen:
14 september 13.30 uur 
Open Monumentendag
22 december 14:00 uur 
Kerstmarkt

Winschoten, Olle Witte
tweewekelijkse bespeling (even weken met 
  uitzondering van juli en augustus) op vrijdag 
15:30 uur Vincent Hensen
overige bespelingen door Vincent Hensen:
13 april 12:00 uur 
Dag van de Winschoter Bevrijding
8 juni 11:00 uur 
Open Torendag
20 december 19:00 uur 
Toren in kerstsfeer

tekst: adolPh rots 
foto: robin huisman

Vincent Hensen bespeelt de beiaard van de Olle Witte in Winschoten
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Pieter Pilon © Foto: Anjo de Haan
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TeksT: PieTer Pilon
foto: kerk farmsum

«Le Chemin de la Croix»  
van Marcel Dupré (1886-1971) 
in Farmsum       

Van improvisatie tot compositie

De Franse schrijver, dramaturg en dichter Paul Claudel 
(18681955) zette Marcel Dupré aan tot zijn uiteindelijke 
compositie ‘Le Chemin de la Croix’. In het boek van Claudel 
met dezelfde titel staan veertien gedichten over de kruisweg 
van Christus vanaf zijn veroordeling door Pontius Pilatus 
tot aan zijn dood op Golgotha. In de katholieke traditie wordt 
de kruisweg meestal in veertien afbeeldingen of staties 
gevat. Aanvankelijk hield men zich in de vormgeving van de 
lijdensweg aan de verhalen van de Bijbel. Al snel werden ook 
staties toegevoegd die op overlevering berusten, zoals de val 
van Jezus, de ontmoeting van Maria met Jezus en het drogen 
van het gezicht van Jezus door Veronica. Omdat het aantal 
afbeeldingen nogal varieerde, werd rond 1740 door Paus 
Clemens XII besloten dat een kruisweg uit veertien staties 
moest bestaan. Vanaf dat moment waren alle roomskatho
lieke kerken verplicht een kruisweg in of om hun kerk op 
te nemen. Over de plaatsing van de kruisweg hebben nooit 
voorschriften bestaan, maar meestal liep hij eerst op de 
noordwand van de kerk van oost naar west en op de zuid
wand van west naar oost. Deze gewoonte is waarschijnlijk 
gebaseerd op de kruisweg in de Christus de Verlosserkerk in 
Jeruzalem. Op een aantal plaatsen is er later nog een statie 
aan toegevoegd, de zogenaamde paasstatie die uitbeeldt hoe 
Jezus verrijst uit de doden, nadat Hij door het kruisoffer de 
mensen verlost heeft.

Am Samstag, dem 13. April 2019 findet in der Kirche 

von Farmsum eine integrale Aufführung von ‘Le 

Chemin de la Croix’ von Marcel Dupré statt. Der 

französische Schriftsteller, Dramaturg und Dichter 

Paul Claudel (1868-1955) inspirierte Marcel Dupré 

zu dieser Komposition. In Claudels Buch mit dem-

selben Titel stehen vierzehn Gedichte über den 

Kreuzweg Christi von seiner Verurteilung durch 

Pontius Pilatus bis zu seinem Tod auf Golgatha. 

In der katholischen Tradition wird der Kreuzweg 

meistens in vierzehn Bildern oder Stationen ge-

zeigt. Dupré wurde 1931 während eines Konzerts 

im Königlichen Konversatorium in Brüssel zu einer 

Improvisation gebeten. Die vierzehn Gedichte aus 

‘Le Chemin de la Croix’ von Paul Claudel wurden 

vorgelesen und der Organist sollte die Gedichte 

vertonen beziehungsweise einen musikalischen 

Kommentar dazu liefern. Aus den Improvisationen 

von Dupré sind mehrere Male Kompositionen ent-

standen. So geschah es auch bei den vierzehn Sta-

tionen. Hieraus entstand ein Orgelwerk, das genau 

an der Reihenfolge der Stationen orientiert ist und 

also aus ebensoviel Teilen besteht. Ort: Kirche von 

Farmsum, Op de Wierde 1, Farmsum, Beginn: 20:00, 

Eintritt: € 10,00.
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Improviseren en composities
In 1931 werd Dupré gevraagd om tijdens een concert in het Koninklijk Conservatorium van Brussel 
te improviseren. De veertien gedichten uit ‹Le Chemin de la Croix› van Paul Claudel zouden worden 
voorgelezen en de organist moest de gedichten verklanken of er muzikaal commentaar op leveren. 
Uit de improvisaties van Dupré onstonden meerdere keren composities. Zo ook bij de veertien 
staties. Het werd een orgelwerk waarin die staties letterlijk worden gevolgd en dus bestaat het werk 
uit evenzoveel delen. Door nauwe samenwerking met Claudel en musicologisch onderzoek schiep 
Dupré twaalf melodische thema›s en zes ritmes. Ze staan onder andere voor het schreeuwen van 
het volk (‹Barabbas›), lijden, troost voor vrouwen die treuren, geseling, vallen, uitputting, het aan 
het kruis slaan, het lijden van Maria, het beroven van de kleren van Jezus, het sterven. In de laatste 
statie, waarin Jezus in zijn graf wordt gelegd, introduceert Dupré een nieuw thema, het verlos
singsthema. In het begin van het werk horen we het lijdensthema (een dalende lijn). Aan het eind 
van het werk horen we er een omkering van. Het verlossingsthema is een stijgende melodie. Bij de 
laatste statie, Jezus wordt in het graf gelegd, keert een melodie terug uit een eerdere statie (Jezus 
troost de wenende vrouwen). Dit gebeurt vaker in dit orgelwerk: het citeren uit staties, die al eerder 
voorbij kwamen. In de laatste statie is er na een aantal citaten uit eerdere staties een ontroerende 
overgang naar een nieuw vergezicht, de hemelse sferen. Toeval of niet, maar deze verblijfplaats 
van de engelen wordt ingeleid met het akkoord (de ‹kleur›) zoals al eerder gebruikt door  Maurice 
Duruflé in de opening van het laatste deel uit zijn Requiem. We worden van de grond getild door 
Dupré op de laatste bladzijde van zijn compositie: geen bassen meer, alleen een 4voets register met 
zachte begeleiding op de achtergrond (Voix Célestes).

Orgel Farmsum © Foto: Kees Kugel
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Miniatuur pelgrimage
De staties hebben tot doel in de geest als het ware een pelgrimage te maken langs de belangrijkste 
scènes van Christus› lijden en dood. Hij wordt uitgevoerd door van statie tot statie te gaan, samen 
met bepaalde gebeden en meditatie bij de verschillende scènes. In feite vormt de kruisweg een mi
niatuur pelgrimage die de ‹Heilige Plaatsen› in Jeruzalem langs gaat. Dupré gaat er ook langs in zijn 
orgelwerk, eigenlijk een gereconstrueerde improvisatie. Dit uiteindelijke programmatische werk 
stond vanaf 1934 jaarlijks op zijn programma in de St.Sulpice in Parijs. Dupré werd tevens in 1934 
titulair organist van de St.Sulpice, een functie die hij tot zijn dood vervulde. 

Olivier Messiaen
Duprés bekendste student was Olivier Messiaen. In december 2018 werd in Farmsum ‹La Nativité 
du Seigneur› (1935) van Messiaen uitgevoerd op het Lohmanorgel. Een uitdaging om deze composi
tie te vertalen naar de mogelijkheden van het fraai gerestaureerde orgel in Farmsum. Velen waren 
er getuige van dat dit wonderwel lukte door organist Peter Westerbrink, ook door de devote sfeer 
in de mooi verlichte ruimte van de gerestaureerde kerk te Farmsum. Eerste pogingen geven ook mij 
het vertrouwen dat een vertaling van Dupré, natuurlijk met aanpassingen, toch zou moeten kun
nen overtuigen. Het is het waard om te proberen, zeker omdat composities als deze weinig of nooit 
worden uitgevoerd in ‹Groningen Orgelland›. 

De integrale uitvoering van ‘Le Chemin de la Croix’  
vindt plaats op zaterdag 13 april 2019 in de Farmsumer Kerk, 
Op de Wierde 1, Farmsum.
Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 10,00

Bijzonder concert in zomerserie van de Der Aa-kerk

Onbegeleide gregoriaanse gezangen en 
verrassende orgelimprovisaties in diverse stijlen

Op 15 juli heeft in de maandagavondserie van de Der Aakerk in Groningen een bijzonder concert plaats. 

De Belgische organist Bart Wuilmus komt naar Groningen met Jo Hermans (jazz bugel) en de Schola 

Gregoriana Cantabo (Sint Pauluskerk Antwerpen) voor een spannend concert met onbegeleide gregoriaan

se gezangen en verrassende orgelimprovisaties in diverse stijlen, met toevoeging van de flugelhorn.

In 2018 verscheen van deze musici een spraakmakende en in de pers zeer goed ontvangen cd ‘Mixture – 

The Night Sessions’. Reden om dit ensemble uit te nodigen voor een live optreden in de sfeervolle Der Aa

kerk met haar heerlijke Schnitgerorgel. Het concert begint om 20:00 uur. Meer informatie vindt u te zijner 

tijd op www.peterwesterbrink.nl. 

http://www.peterwesterbrink.nl
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tekst: sietze de Vries
foto: anJo de haan

Adeldom, koopmansgeest  
en een groen monster

Als kind was ik al behept met het orgelvirus. Orgelfoto’s 
werden gretig verzameld en ik heb nog steeds mappen vol 
orgeltekeningen uit mijn kindertijd. Ik vraag me wel eens af 
of ik op school iets anders deed dan orgelfronten ontwerpen! 
Mijn eerste orgelboekje, ‘De orgelpijp uit’ van A.C.M. Luteijn, 
bewaar ik nog steeds als een kostbaar relikwie. De hele tekst, 
maar vooral de foto’s met hun bijschriften, kende ik zo onge
veer uit mijn hoofd. De naam Arp Schnitger was me dan ook 
niet onbekend: ik kon als kind al moeiteloos de beroemdste 
Schnitgerorgels in Nederland opnoemen. 

Groen monster
Mijn eerste echte kennismaking met zo’n beroemd Schnit
gerorgel vond plaats in 1985. Als twaalfjarig ventje stapte ik 
met mijn vader de Martinikerk van Groningen binnen. Dat 
indrukwekkende groene monster met die enorme, glimmen
de pijpen: ik raakte er niet op uitgekeken! En dan met name 
die grote pedaaltorens aan weerszijden, waar boven van die 
mollige armpjes uitsteken, die de trompet heffen! En laten 
die enorme pijpen in de pedaaltorens nu inderdaad van Arp 
Schnitger zijn. 

Weer als nieuw
Schnitger kwam in 1690 naar Groningen, dankzij contacten 
die de Groninger landadel met buurland Duitsland had. Het 
orgel van de Martinikerk was toen in slechte staat en de 
plaatselijke orgelmaker Jan Helman was al enkele jaren aan 
het aanmodderen om er weer iets van te maken. Toen hij 

Als Kind war ich bereits mit dem Orgelvirus infiziert. 

Ich sammelte begeistert Orgelfotos und habe noch 

immer ganze Mappen voller Orgelzeichnungen 

aus meiner Kindheit. Meine erste Begegnung mit 

solch einer berühmten Schnitgerorgel fand 1985 in 

der Martinikerk statt. Dieses eindrucksvolle grüne 

Monster mit den enormen glänzenden Pfeifen: ich 

konnte mich nicht sattsehen! 

Schnitger selbst kam 1690 nach Groningen, dank 

der Kontakte, die der Groninger Landadel mit dem 

Nachbarland Deutschland hatte. Schnitger mach-

te seiner Reputation Ehre: innerhalb eines halben 

Jahres stand die damals ziemlich ramponierte Orgel 

in der Martinikerk in neuem Glanze da. Die Stadt-

verwaltung war davon so beeindruckt, dass sie 

ihn bat, die Orgel noch weiter zu vergrößern und 

verschönern. Über Schnitgers Sohn Frans Caspar 

Schnitger und dessen Nachfolger Albertus Anthonie 

Hinsz entstand eine blühende Orgelschule in den 

nördlichen Niederlanden, die bis ins 19. Jahrhundert 

fortbestand. Dadurch wurde die Provinz Groningen 

zu einem Orgelpatrimonium, das noch immer von 

Orgelliebhabern aus der ganzen Welt aufgesucht 

wird. Die Orgel der Martinikirche bleibt darin das 

unangefochtene Flaggschiff; ich bin dann auch ein 

glücklicher Mensch, da ich Sonntags dieses grüne 

Monster zähmen darf.
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tijdens het werk ook nog kwam te overlijden, was het duidelijk: hier moesten spijkers met koppen 
geslagen worden! Het stadsbestuur nodigde daarom de internationaal vermaarde Arp Schnitger uit 
Hamburg uit om de zaak in ogenschouw te nemen. Schnitger maakt zijn reputatie helemaal waar: 
binnen een half jaar stond het orgel er weer als nieuw bij! Het stadsbestuur was hierover zo te 
spreken, dat ze hem vroegen om het orgel nog verder te vergroten en te verfraaien. Zo ontstonden 
in 1692 die beroemde pedaaltorens, waarvan de langste pijpen rond de acht meter lang zijn. 

Sietze de Vries in de Petruskerk in Leens
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Status
Het succes van deze klus verklaart waarom Schnitger vervolgens in de hele provincie aan de slag 
ging. Niet alleen was zijn werk van topkwaliteit, hij wist ook nog eens tegen een sterk concurrerend 
tarief orgels te leveren. De Groninger landadel, die zoals iedere rechtgeaarde Groninger niet onge
voelig was voor dit argument, liet Arp Schnitger naar ‘hun’ dorpen komen om zijn wonderwerken 
te verrichten. Als een familie veel geld had, zoals de familie Alberda van Menkema, kon het gunstig 
uitpakken voor Schnitger. In Uithuizen zette hij zodoende het grootste dorpsorgel van de toenma
lige Nederlanden neer! Als de familie iets minder geld had, zoals in Pieterburen, kon het gebeuren 
dat het orgel er wel heel groot en indrukwekkend uitzag, maar in werkelijkheid slechts een be
scheiden hoeveelheid orgelpijpen bezat. En status was ook toen erg belangrijk: welke familie had de 
hoogste kerktoren of het grootste orgel….. 

Bloeiende orgelschool
Het is grotendeels aan de landadel te danken dat Schnitger een stempel heeft gedrukt op het 
Groninger orgellandschap. En dat niet alleen: via zijn zoon Frans Caspar Schnitger en diens opvol
ger Albertus Anthonie Hinsz, ontstond er een bloeiende orgelschool in NoordNederland, die tot in 
de negentiende eeuw voortduurde. Daardoor werd de provincie Groningen een orgelpatrimonium 
waar nog steeds orgelliefhebbers uit de hele wereld op afkomen. Het orgel van de Martinikerk blijft 
daarbij het onbetwiste vlaggenschip; ik ben dan ook een gelukkig mens omdat ik ’s zondags dit 
groene monster mag temmen.

Sietze de Vries is organist van de Martinikerk in Groningen en schreef op verzoek van de redactie 
deze bijdrage.

16-20 
oktober 
2019

w w w . s c h n i t g e r f e s t i v a l . n l

Muziekfestival 
in de binnenstad 

van Groningen

Met onder andere: 
Arvid Gast 
Daniel Lohues
Northern Consort 
Bart Jacobs 
Tenebræ Choir

2 0 1 9
g r o n i n g e n
o r g e l z o m e r

Schnitger
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tekst: stef tuinstra

Schnitger-Freytag Orgel 
Protestantse Magnuskerk Bellingwolde

Toelichting bij de restauratie eerste fase 

(algehele schoonmaak en grootonderhoud)

De makers en de geschiedenis van het orgel
Het orgel werd in 179798 door Heinrich Hermann Freytag 
(17591811) en zijn compagnon Frans Caspar Snitger Jr. 
(17341799) te Groningen gebouwd. Het is een van de belang
rijkste orgels van deze beroemde Nederlandse orgelmaker 
die nog in grotendeels authentieke staat verkeren. De derde 
generatie van de Schnitgerschool (deze school wordt inmid
dels gezien als één van de beste orgelmakersbedrijven van 
vier generaties op rij die ons land ooit gekend heeft). Freytag 
was namelijk de opvolger van de illustere Albertus Antho
ni Hinsz (17061785), die op zijn beurt weer Frans Caspar 
 Schnitger (16931729) opvolgde. Deze was de zoon van de we
reldvermaarde Arp Schnitger (16481719), één van de beste 
orgelmakers aller tijden. Freytags zonen volgden hun vader 
weer op totdat het bedrijf in 1861 werd beëindigd.

De ambachtelijke kwaliteit van het werk van Freytag is 
echter zeker zo goed als dat van Arp Schnitger, zo niet nog 
beter. Daarom kunnen we ook Freytag rangschikken als één 
van de beste Nederlandse orgelmakers ooit. Freytag overleed 
al op 52jarige leeftijd tijdens het werk aan het orgel van 
Warffum. Zijn meesterknecht, de later ook bekend geworden Johan Wilhelm Timpe (17701837) 
voltooide dat orgel in opdracht van de weduwe Freytag, Hiskia Hornemann (17651817). 

Na de dood van Hinsz in 1785 werd Freytag de nieuwe leider van het bedrijf. Freytag was met 
name ‘de man van het hout’ en manager. De klank moest hij echter ook vormgeven en daarom ging 
hij samenwerken met de voorman en intonateur van het bedrijf in Hinsz’ dagen, Frans Caspar 
Snitger Jr.. Snitger heeft een grote stempel gedrukt op de klankgeving van de orgels van Hinsz van
af het midden van de 18de eeuw en van de orgels van Freytag tot aan Snitger’s dood in 1799. Snitger 
was veel ouder dan Freytag, het zouden vader en zoon geweest kunnen zijn.

Die Schnitger-Freytag-Orgel in der protestanti-

schen Magnuskirche Bellingwolde (1797-98) soll 

restauriert werden. Die letzte gründliche Restau-

rierung hat 1991-92 stattgefunden. Nachdem die 

Kirche in den letzten zehn Jahren aufs Neue restau-

riert und verschönert worden ist, ist nun die Orgel 

an der Reihe, damit sie auch für die nächste Gene-

ration in gutem Zustand bleibt. Nach fast dreißig 

Jahren muss die Orgel vom Staub der Jahre befreit 

werden. Zuviel Staub in einer Orgel hat sehr ne-

gative Folgen für das Funktionieren der Mechanik 

und für den Klang der Pfeifen. Viele Einzelteile einer 

Orgel sind jedoch erst für Säuberung und Repara-

tur erreichbar, wenn ein Teil der Orgel demontiert 

wird. Erst dann werden auch allerlei kleine Details 

sichtbar und erst dann ist es überhaupt möglich zu 

entscheiden, ob noch mehr geschehen muss.
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Het concept van het orgel is karakteristiek voor Freytag en geheel anders van vormgeving dan bij 
Hinsz, voornaam, verfijnd gedetailleerd en classistisch van uiterlijk. De bekende architect, kisten
maker en beeldsnijder Matteus Walles (17511817) heeft het fraaie lofwerk gemaakt, zowel op de 
orgelkast als bovenop de borstwering. 

Door de tijd heen werd het orgel diverse keren hersteld. Achtereenvolgens in 1822 door Johan Wil
helm Timpe uit Groningen (17701837), voormalig meesterknecht bij Freytag, in 1874 door Roelf  
Meijer (18271884) uit Veendam, in 1891 door de fa. P. van Oeckelen & Zn. en in 1931 door de fa.  
N.J. van Dam (J. van der Bliek). Daarbij werden naast allerlei herstellingen ook enkele registers 
vervangen naar de nieuwste klankmode en werd de winddruk daarbij passend verhoogd zodat het 
orgel sindsdien enigszins meer ‘romantisch’ klonk (romantisch hier in de zin van een kunstmode).

Het orgel is ook van kleur voorzien geweest. Bij de bouw was het eiken met olie met rood pigment 
gekleurd en was al het lofwerk van bladgoud voorzien. In 1875 werd het orgel dekkend zwart 
geschilderd met witte biezen en wit geschilderd snijwerk met goudaccenten. In 1931werd alle verf 
van het orgel afgeloogd omdat het blank eiken toen zeer in de mode was. Die situatie is tot op 
heden zo gebleven. Er zijn echter nog allerlei kleurrestanten zichtbaar in de dieper liggende delen, 
naden en kieren. 

De restauratie van 1991-1992
Na 1931 is het orgel niet weer gerestaureerd tot aan 199192. Vóór deze restauratie verkeerde 
het orgel dan ook in een desolate toestand. De intensieve restauratie in deze jaren door Albert H. 
de Graaf met Stef Tuinstra als adviseur en met feedback van de toenmalige RACM (Rijksdienst 
Monumentenzorg) was dan ook broodnodig. Het werk was heel voorzichtig qua benadering om zo 
weinig mogelijk authentieke sporen uit te wissen. Met name voor de klank heeft dat een geweldig 
resultaat opgeleverd en heeft het orgel sindsdien wereldvermaardheid gekregen vanwege haar grote 
authentieke klankschoonheid en fluwelig zangerige karakter. Ook de authentieke stemming kon 
worden teruggevonden die nergens anders in Nederland zo voorkomt. 

Het voorzichtige van dit werk gold met name de restauratie van de windladen die nauwelijks 
tot geen voorzieningen kregen met betrekking tot de moderne kerkverwarmingen. Ook de regis
ter en speelmechanieken werden niet echt gerestaureerd maar zonder volledige demontage in het 
orgel zelf hersteld. Van de windvoorziening werden twee van de drie balgen gerestaureerd en werd 
vervolgens één balg op de windmachine aangesloten, een toentertijd nog gangbare methode. Dit 

Orgel Magnuskerk Bellingwolde



43

leverde een niet heel stabiel windgedrag op dat met een volledig werkend spaanbalgensysteem (er 
staan drie grote balgen achter het orgel), met de daar bijbehorende windvangkleppen in het wind
kanaalsysteem, al aanzienlijk rustiger en evenwichtiger zou kunnen zijn.
Vooral de interne windafdichting van de bewegende ‘slepen’ in de windladen zonder aanpassingen 
bleken al gauw problemen te geven: in droge tijden, vooral in de wintermaanden bij vorst en veel 
activiteiten in de kerk waardoor er meer permanent verwarmd dient te worden, lopen de slepen 
dermate vast dat de registertrekkers bij de klavieren die daarmee verbonden zijn, zich uiterst moei
lijk laten bedienen. De kleine luchtbevochtigingsvoorziening achter het orgel is niet afdoende om 
dit probleem de baas te kunnen . 
Nadat Albert de Graaf stopte met zijn werk is zijn bedrijf overgenomen door de (inmiddels konink
lijke) fa. Elbertse te Soest, met wie de heer De Graaf ook al jaren intens contact onderhield. Sinds
dien werd tot op heden het onderhoud van het Bellingwolder orgel ook door hen verricht.

De nu voorgenomen restauratie 1e fase 
Nadat de kerk in de afgelopen 10 jaar opnieuw is hersteld en verfraaid, is het nu de beurt aan het 
orgel om ook voor het nageslacht in goede conditie te kunnen blijven functioneren. 
Na bijna 30 jaar moet een orgel eens schoongemaakt worden van aangekoekt stof van de tussenlig
gende jaren. Wanneer zich teveel stof in een orgel ophoopt heeft dat grote negatieve gevolgen voor 
het functioneren van de mechanieken en voor de klank van de pijpen. Veel inwendige delen van 
een orgel zijn echter pas bereikbaar voor schoonmaak en herstel als een deel van het orgel eerst 
gedemonteerd wordt. Pas dan zijn ook allerlei kleine details zichtbaar en kan er niet eerder dan op 
dat moment worden bezien of het nodig is om er nog iets meer aan te doen 

De speelaard is sinds 1992 nooit echt heel regelmatig geweest, de klavieren kunnen zich lichter 
en soepeler laten bespelen en er is steeds veel mechanieklawaai geweest. Dus juist die zaken waarop 
in 199192 is bezuinigd komen nu aan het licht als punten die bij een komend werk alsnog zullen 
moeten worden verbeterd wil het orgel duurzaam gebruiksvriendelijk blijven en dat de normale 
slijtage door de jaren heen tot een minimum beperkt wordt en derhalve de reguliere onderhouds
kosten beheersbaar laag blijven.

Een 2e fase in de toekomst
Het werk in de 1e fase is dusdanig gekozen dat alleen werk aan het binnenwerk van het orgel ge
daan wordt. Het uiterlijk van het orgel, als ook aanvullend werk aan de windvoorziening, om deze 
qua windkarakter nog origineler maar ook rustiger te maken, liggen nog in het verschiet.

Qua uiterlijk kan er dan worden gedacht aan het herstellen van gekrompen luiken en panelen, 
het opnieuw iets rood inkleuren van de kast en borstwering, het vergulden van alle lofwerk zoals 
dat origineel het geval is geweest, het polijsten (of misschien van tinfolie voorzien) van de sterk be
vlekte frontpijpen, het restaureren van de derde balg en ook deze aansluiten op het windsysteem, 
het bijmaken van de verdwenen pompbomen zodat het orgel weer volledig kan worden getreden 
zoals in vroeger dagen toen er nog geen elektriciteit was en het maken van een verbeterde windmo
torvoorziening. Voor dat werk ontbreken momenteel echter de financiële middelen omdat de kerk
gemeenschap samen met de restauratie en exploitatiestichting met meer zaken doende is zoals het 
vernieuwde wijkgebouw naast de kerk.

Typering en restauratievisie
De kerk en het orgel vormen een vanzelfsprekende eenheid en behoren tot de meest karakteristieke 
kerkelijke monumenten in de provincie Groningen. De kerk is fraai gelegen aan de rand van het 
dorp met haar prachtige lintbebouwing en dorpsboulevard met haar eeuwenoude bomen.

De in de stukken genoemde koninklijke firma Elbertse Orgelmakers te Soest zal het orgel in  
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2019 restaureren onder advies van de ervaren en gecertificeerde orgeladviseur en Freytagspecia
list Stef Tuinstra, alsmede in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). 
Daarnaast is er onderhoud nodig aan het kerkgebouw. Beide werkzaamheden zijn onderdeel van 
het bouwplan, waarbij eerst de bouwkundige werkzaamheden aan de kerk worden uitgevoerd en 
daarna die van het orgel. De kosten voor het orgel vormen echter het overgrote deel van de totale 
begroting.

Het Snitger/Freytagorgel van Bellingwolde is qua materiaal en klank zeer goed bewaard gebleven 
en geldt als één van hun mooiste instrumenten. Het orgel heeft zoals gezegd een zilverigzangerige 
klank die tegelijk fluwelig, uiterst verfijnd en doorzichtig is. Kenmerken van een zeer hoog artistiek 
niveau. 

De complete restauratie van beide fasen beoogt een integraal technisch en artistiek behoud en 
overig herstel van de oorspronkelijke toestand van 1798, inclusief de oude windvoorziening en het 
behoud van de hervonden bijzondere oorspronkelijke barokstemming. 

Het nu voorgestelde werk is in vooroverleg met 
de RCE zo samengesteld dat dit geen noemens
waardige wijziging van het monument inhoudt 
zoals bij restauratie het geval kan zijn. In dit 
stadium beperkt het zich tot zuiver technisch 
herstel van de te bewerken onderdelen. Dit 
geldt dus voor zowel de windvoorziening als de 
windladen, het regeerwerk en de klaviatuur als 
de pijpen. Er is geen sprake van herintonatie 
maar slechts van enige technische optimalisatie 
waar nodig,  bijvoorbeeld incidenteel de aan
spraak van pijpen. Van vergaande egalisatie of 
iets dergelijks is geen sprake. Het werk aan de 
nog aanwezige, vrijwel onaangetaste oude onder
delen zal met grote terughoudendheid worden 
uitgevoerd om het bijzondere oude ‘patina’ niet 
verloren te doen laten gaan. 

Exploitatie 
Het Freytagorgel is een van de belangrijke pronkjewails van OostGroningen, ja is zelfs een van 
de topstukken ervan. Dit toporgel staat bovendien in een zeer fraaie kerk met een bijzondere 17de 
eeuwse preekstoel en met een losstaande toren met daarin fraaie klokken. Kort geleden zijn die ge
restaureerd en is er een verdwenen klok op de oude ambachtelijke wijze bijgemaakt. Daarbij is het 
gehele gelui weer opgehangen zoals dat origineel ook het geval was (vliegende klepel). De klokken 
zijn nu weer tot in de wijde omtrek te horen en hebben een bijzondere zangerige klank. 
De kerk wordt, naast de reguliere kerkdiensten, intensief gebruikt voor allerhande activiteiten 
zoals tentoonstellingen en concerten. Niet alleen orgelconcerten maar ook met solisten, ensembles 
van allerlei aard en zangkoren. Het ligt daarom voor de hand dat in de toekomst, naast de eeuwen
oude  kerkelijke functie, met het gerestaureerde orgel ook allerlei ‘dwarsverbanden’ gelegd zullen 
gaan worden met andere kenmerkende gebouwen, organisaties en culturele evenementen van 
uiteenlopende aard in de wijde omgeving.

Hiertoe is de genoemde Stichting opgericht die het kerkbestuur bijstaat in de restauratieproce
dure van het orgel, het onderhoud van de kerk en de exploitatie van kerk en orgel.

Stef Tuinstra is gecertificeerd orgeladviseur.

 De Magnuskerk in Bellingwolde



Orgelagenda Groningen 

kijk voor actuele informatie op www.orgelkalender.nl 

   
Datum Organist Aanvang Plaats Locatie

April 2019    

13 | 4 Pieter Pilon 20.00 u. Farmsum Farmsumer Kerk
19 | 4 Robert Koolstra 20.30 u. Groningen Lutherse kerk
20 | 4 Robert Koolstra 15.00 u. Zeerijp Jacobuskerk
21 | 4 Tymen Jan Bronda 10.00 u. Groningen Lutherse kerk
22 | 4 Jochem Schuurman 20.00 u. Uithuizermeeden Mariakerk
26 | 4 Aart Bergwerff 21.30 u. Groningen Lutherse kerk 
27 | 4 Jaap de Kok 13.00 u. Groningen Nieuwe Kerk
27 | 4 Eeuwe Zijlstra 20.00 u. Winsum Torenkerk/
    Centrumkerk
28 | 4 Hans Nomen 14.00 u. Krewerd Mariakerk
28 | 4 Henk de Vries &  15.00 u. Zuidbroek Petruskerk 
 Lubertus Leutscher (trompet)

Mei 2019    

2 | 5 Eppe Bodde (zang), Theo Bodewits (accordeon), Bouko Tiggelaar (orgel)  
 en Joost Valeton (presentatie) 
  20.00 u. Winschoten Marktpleinkerk
4 | 5 Leo van Doeselaar 10.00 u. Groningen Martinikerk
5 | 5 Vincent Hensen-Oosterdijk 
  15.30 u. Appingedam Nicolaïkerk
11 | 5 divers Hele dag Noordwolde (Grn) Hervormde Kerk
11 | 5 Willem van Twillert 17.00 u. Leens Petruskerk
18 | 5 Stef Tuinstra 15.30 u. Groningen  Nieuwe Kerk
18 | 5 Dick Sanderman 20.00 u. Leens  Petruskerk
18 | 5 Jochem Schuurman 20.00 u. Farmsum Farmsumer Kerk
18 | 5 JanKees Braaksma, Agnes van Laar, Anna Buijze 
  20.00 u. Noordwolde (Grn) Hervormde Kerk
19 | 5 Jelte Hulzebos 15.30 u. Zandeweer Protestantse kerk
19 | 5 Vincent van Laar 17.00 u. Groningen Lutherse kerk 
24 | 5 Erwin Wiersinga 20.00 u. Usquert Dorpskerk
25 | 5 Leonore Lub 20.00 u. Leens Petruskerk
26 | 5 Euwe en Sybolt de Jong 15.00 u. Groningen Nieuwe Kerk
30 | 5 Gerwin Hoekstra 20.00 u. Uithuizermeeden Mariakerk

Juni 2019    

1 | 6 Sietze de Vries 20.00 u. Leens Petruskerk
1 | 6 Erwin Wiersinga 20.00 u. Groningen Martinikerk
1 | 6 Gert van Hoef 20.00 u. Zuidlaren Ontmoetingskerk
8 | 6 Matthew Schembri 13.00 u. Groningen  Nieuwe Kerk
8 | 6 Jaap de Kok 16.00 u. Noordwolde (Grn) Hervormde Kerk
8 | 6 Jan Hage 20.00 u. Leens  Petruskerk
14 | 6 Jochem Schu.man 20.00 u. Wildervank Grote Kerk 
15 | 6 Ana Lucia Buzón Calderón 
  13.00 u. Groningen Nieuwe Kerk
15 | 6 Luthers Bach Ensemble o.l.v. Tymen Jan Bronda, Robert Koolstra  
  19.30 u. Zeerijp Jacobuskerk
15 | 6 Wim Diepenhorst 20.00 u. Leens  Petruskerk
15 | 6 Peter van der Zwaag 20.00 u. Farmsum Farmsumer Kerk
15 | 6 Bernard Winsemius 20.00 u. Kantens Antoniuskerk
16 | 6 Tymen Jan Bronda 15.00 u. Groningen Lutherse Kerk
19 | 6 Stef Tuinstra 20.00 u. Groningen  Martinikerk
21 | 6 Marien van de Weg 12.45 u. Groningen Martinikerk
22 | 6 Sietze de Vries en saxofoonkwartet “VLAM” 
  16.15 u. Uithuizen Jacobikerk
22 | 6 Sietze de Vries en saxofoonkwartet “VLAM” 
  19.45 u. Uithuizen Grote Zaal 
    Menkemaborg
22 | 6 Christiaan Teeuwsen 20.00 u. Leens  Petruskerk
23 | 6 Bouko Tiggelaar & Koos Akkerman 
  15.00 u. Winschoten Marktpleinkerk,  
    Lutherse kerk en  
    Vennekerk
23 | 6 Jelte Hulzebos 15.00 u. Groningen  Nieuwe Kerk

23 | 6 Kees Kugel 15.30 u. Zuidhorn Dorpskerk
23 | 6 Erhard Brüchert (script), Rene Schack (regie), Winfried Dahlke (orgel) 
  16.00 u. Midwolda Dorpskerk
26 | 6 Bine Bryndorf 20.00 u. Groningen Martinikerk
28 | 6 Matthew Schembri 12.45 u. Groningen Martinikerk
29 | 6 Dirk Molenaar 15.00 u. Mensingeweer Michaelkerk
29 | 6 Matthijs de Vreugd 15.30 u. Groningen  Nieuwe Kerk
29 | 6 Dirk Molenaar 16.00 u. Eenrum Laurentiuskerk
29 | 6 Vincent van Laar 20.00 u. Leens  Petruskerk
29 | 6 Vincent Hensen-Oosterdijk 
  20.00 u. Oostwold (Old.) Hervormde kerk
30 | 6 Hans Beek 15.30 u. Zuidhorn Dorpskerk

Juli 2019  

1 | 7 Leonore Lub 20.00 u. Groningen Der Aa-kerk
3 | 7 Peter van der Zwaag 20.00 u. Groningen Martinikerk
5 | 7 Liana Dolgopolova 12.45 u. Groningen Martinikerk
5 | 7 Erwin Wiersinga 20.00 u. Roden  Catharinakerk
6 | 7 Eeuwe Zijlstra 13.30 u. Groningen Pelstergasthuiskerk
6 | 7 Leni Otte / Tim Veldman en Ada Perèz 
  16.00 u. Kantens Antoniuskerk
6 | 7 Jelte Hulzebos 20.00 u. Leens  Petruskerk
6 | 7 Peter Westerbrink 20.00 u. Zandeweer Protestantse kerk
7 | 7 Berto Steendam 15.30 u. Zuidhorn Dorpskerk
7 | 7 Kees Steketee 19.30 u. Huizinge Joh. de Doperkerk
8 | 7 Cor Ardesch 20.00 u. Groningen Der Aa-kerk
10 | 7 Pieter-Jelle de Boer 20.00 u. Groningen Martinikerk
12 | 7 Hilko Bohlen 12.45 u. Groningen Martinikerk
12 | 7 Stef Tuinstra 19.30 u. Bellingwolde Magnuskerk
13 | 7 Sjoerd Ruisch 13.30 u. Groningen Sint Jozef-
    kathedraal
13 | 7 Leo van Doeselaar 14.30 u. Groningen Martinikerk
13 | 7 Pieter Driksen 20.00 u. Leens  Petruskerk
13 | 7 Willeke Smits 20.00 u. Anloo Magnuskerk
14 | 7 Pieter van Dijk 15.00 u. Groningen lutherse kerk
14 | 7 Jan de Vries 15.30 u. Zuidhorn Dorpskerk
15 | 7 Bart Wuilmus (B), Jo Hermans, Schola gregoriana Cantabo 
  20.00 u. Groningen Der Aa-kerk
17 | 7  19.30 u. Leens Petruskerk
17 | 7 Henk de Vries 20.00 u. Groningen Martinikerk
19 | 7 Lukas Jan Schoonbeek en Martien de Vos 
  12.45 u. Groningen Martinikerk
19 | 7 Wouter Koelewijn 20.00 u. Roden Catharinakerk
20 | 7 Dirk Molenaar 12.30 u. Eenrum Protestantse kerk
20 | 7 Pieter Pilon 13.30 u. Groningen Pelstergasthuiskerk
20 | 7 Henk de Vries 14.30 u. Groningen Martinikerk
20 | 7 Jellegeert Postma 20.00 u. Leens  Petruskerk
20 | 7 Wietse Meinardi 20.00 u. Farmsum Farmsumer Kerk
21 | 7 Ronald Moelker, blokfluit en saxofoon, Stef Tuinstra orgel 
  16.00 u. Kolham Dorpskerk
22 | 7 Christiaan Teeuwsen 20.00 u. Groningen Der Aa-kerk
24 | 7 Dirk Molenaar 19.30 u. Eenrum Protestantse kerk
24 | 7 Henk Verhoef 20.00 u. Groningen Martinikerk
26 | 7 Jan Willem Jonkman 12.45 u. Groningen Martinikerk
27 | 7 Jaap de Kok 13.30 u. Groningen Sint Jozef-
    kathedraal
27 | 7 Tymen Jan Bronda 14.30 u. Groningen Lutherse kerk 
27 | 7 Aart Bergwerff 20.00 u. Leens Petruskerk
27 | 7 Jochem Schu.man 20.00 u. Anloo Magnuskerk
28 | 7 Henk de Vries 22.00 u. Zuidbroek Petruskerk
29 | 7 Peter Westerbrink 15.00 u. Groningen Der Aa-kerk
29 | 7 Leo van Doeselaar & Erwin Wiersinga 
  20.00 u. Groningen Martinikerk
30 | 7 Stef Tuinstra (SGO excursie) 
  9.00 u. Diverse plaatsen Diverse kerken
30 | 7 Theo Jellema 20.00 u. Noordwolde (Grn) Hervormde Kerk
31 | 7 Sietze de Vries (SGO excursie) 
  9.00 u. Diverse plaatsen Diverse kerken
31 | 7  19.30 u. Leens Petruskerk
31 | 7 Jisung Kim en Rie Hiroe 20.00 u. Groningen Martinikerk
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Augustus 2019 

1 | 8 Dirk Molenaar en Vincent Hensen (SGO excursie) 
  9.00 u. Diverse plaatsen Diverse kerken
1 | 8 Pavel Cerny   20.00 u. Farmsum Farmsumer Kerk  
2 | 8 Henk de Vries en Jelte Hulzebos (SGO Excursie) 
  9.00 u. Diverse plaatsen Diverse kerken
2 | 8 Deelnemers Schnitger Meets 
  12.45 u. Groningen Martinikerk
2 | 8 Wolfgang Zerer 20.00 u. Roden Catharinakerk
3 | 8 Vincent van Laar en Peter Westerbrink (SGO Excursie) 
  9.00 u. Diverse plaatsen Diverse kerken
3 | 8 Rie Hiroe 20.00 u. Leens  Petruskerk
3 | 8 Deelnemers Schnitger Meets 
  20.00 u. Anloo Magnuskerk
4 | 8 Luthers Bach Ensemble 9.30 u. Groningen Lutherse kerk
4 | 8 Tobias Willi 15.00 u. Groningen Lutherse kerk 
4 | 8 Henk Veldman m.m.v. Maria den Hertog (alt)  
  19.30 u. Middelstum Hippolytuskerk
4 | 8 Leonore Lub & Peter Westerbrink 
  20.00 u. Noordbroek Kerk
5 | 8 Wolfgang Zerer 20.00 u. Groningen Der Aa-kerk
6 | 8 Deelnemers Schnitger Meets 
  20.00 u. Uithuizen Jacobikerk
7 | 8 Dirk Molenaar 19.30 u. Eenrum Protestantse kerk
7 | 8 Pavel Cerny en Tobias Willi 
  20.00 u. Groningen Martinikerk
9 | 8 Jos Maters 12.45 u. Groningen Martinikerk
10 | 8 Henk Veldman 11.30 u. Appingedam Nicolaïkerk
10 | 8 Dirk Molenaar 12.30 u. Eenrum Protestantse kerk
10 | 8 Wietse Meinardi 13.30 u. Groningen Sint Jozef-
    kathedraal
10 | 8 Erwin Wiersinga 14.30 u. Groningen Martinikerk
10 | 8 Ludolf Heikens 20.00 u. Midwolda Dorpskerk
10 | 8 Martien de Vos 20.00 u. Anloo Magnuskerk
10 | 8 Andreas Fischer 20.00 u. Leens  Petruskerk
14 | 8  19.30 u. Leens Petruskerk
16 | 8 Jaap de Kok 12.45 u. Groningen Martinikerk
16 | 8  19.30 u. Mensingeweer Michaelkerk
16 | 8 Euwe en Sybolt de Jong 20.00 u. Roden Catharinakerk
17 | 8 Janny Knol-de Vries 13.30 u. Groningen Pelstergasthuiskerk
17 | 8 Bernhardt Edskes 14.30 u. Groningen Lutherse kerk 
17 | 8 Gert van Hoef 19.30 u. Bellingwolde Magnuskerk
17 | 8 Gerwin Hoekstra 20.00 u. Leens Petruskerk
17 | 8 Willem van Twillert 20.00 u. Farmsum Farmsumer Kerk
21 | 8 Dirk Molenaar 19.30 u Eenrum Protestantse kerk
23 | 8 Wietse Ouwejan 12.45 u. Groningen Martinikerk
24 | 8 Janny de Vries 13.30 u. Groningen Sint Jozef-
    kathedraal
24 | 8 Theo Jellema 20.00 u. Leens  Petruskerk
24 | 8 Gonny van der Maten 20.00 u. Anloo Magnuskerk
25 | 8 Hans Nomen 14.00 u. Krewerd Mariakerk
25 | 8 Wietse | 5nardi 16.00 u. Assen  Adventskerk
28 | 8 Vincent Hensen (orgel) en Lubertus Leutscher (trompet) 
  15.00 u. Groningen  Nieuwe Kerk
30 | 8 Harm Woltjer 12.45 u. Groningen Martinikerk
31 | 8 Jelte Hulzebos 13.30 u. Groningen Pelstergasthuiskerk
31 | 8 Hugo Bakker 14.30 u. Groningen Lutherse kerk 
31 | 8 Hans-Ola Ericsson 18.00 u. Groningen Martinikerk
31 | 8 Peter Westerbrink 20.00 u. Leens  Petruskerk
31 | 8 Harald Vogel 20.00 u. Groningen Der Aa-kerk

September 2019

1 | 9 Stef Tuinstra 16.00 u. Zeerijp Jacobuskerk
7 | 9 Tymen Jan Bronda 20.00 u. Leens  Petruskerk
7 | 9 Kees van Eersel 20.00 u. Midwolda Dorpskerk
8 | 9 Stef Tuinstra & Gerdine Tuinstra (zang) 
  15.00 u. Zuidbroek Petruskerk
8 | 9 Tymen Jan Bronda 15.00 u. Groningen Lutherse Kerk
13 | 9 Hugo van der Meij 20.00 u. Oostwold (Old.) Hervormde kerk
14 | 9 Tymen Jan Bronda 12.00 u. Groningen Lutherse kerk 

14 | 9 Jelte Hulzebos 15.30 u. Groningen Nieuwe Kerk
14 | 9 Johan Beeftink 16.00 u. Groningen Lutherse kerk
14 | 9 Jos Maters 16.00 u. Noordwolde (Grn) Hervormde Kerk
14 | 9 Manuel Tomadin 16.30 u. Uithuizen Jacobikerk
14 | 9 Jochem Schu.man 20.00 u. Leens  Petruskerk
14 | 9 Sonus Vita o.l.v. Anjo de Haan 
  20.00 u. Noordwolde (Grn) Hervormde Kerk
14 | 9 Ludolf Heikens 20.00 u. Wildervank Grote Kerk
15 | 9 Sietze de Vries (orgel) en Eran Wajsenblum (blokfluit) 
  16.00 u. Bellingwolde Magnuskerk
21 | 9 Erwin Wiersinga 10.00 u. Groningen Martinikerk
21 | 9 Peter van der Zwaag 20.00 u. Uithuizermeeden Mariakerk
21 | 9 Gerben Budding 20.00 u. Farmsum Farmsumer Kerk
22 | 9 Bernard Winsemius 15.00 u. Groningen Lutherse kerk 
22 | 9 Kees van Houten, organist en Marjon Strijk, sopraan 
  15.30 u. Appingedam Nicolaïkerk
28 | 9 Leo van Doeselaar & Erwin Wiersinga 
  20.00 u. Groningen Martinikerk
28 | 9 Wim Opgelder, m.m.v. Joris ten Have, draaiorgel 
  20.00 u. Zuidlaren Ontmoetingskerk
28 | 9 Peter Westerbrink  Krewerd Mariakerk
29 | 9 Henk de Vries 16.00 u. ‘t Zandt Mariakerk

Oktober 2019  

5 | 10 Sander van Marion 20.00 u. Midwolda Dorpskerk
6 | 10 Leonore Lub 15.00 u. Noordbroek Kerk
6 | 10 Dirk Swama 19.00 u. Wildervank Grote Kerk
6 | 10 Bouko Tiggelaar, Mattijs de Vreugd en Bert van der Woude 
  19.00 u. Winschoten Marktpleinkerk
16 | 10 Schnitger Festival 2019 20.00 u. Groningen diverse locaties 
17 | 10 Schnitger Festival 2019 20.00 u. Groningen diverse locaties
18 | 10 Schnitger Festival 2019 20.00 u. Groningen diverse locaties
19 | 10 Schnitger Festival 2019 09.00 u. Groningen diverse locaties
19 | 10 Willeke Smits 20.00 u. Farmsum Farmsumer Kerk
20 | 10 Schnitger Festival 2019 09.00 u. Groningen diverse locaties
26 | 10 Vincent Hensen-Oosterdijk 
  22.00 u. Appingedam Nicolaïkerk

November 2019 

10 | 11 Darija Schneiderova en Winfried Dahlke  
  16.00 u. Bellingwolde Magnuskerk
23 | 11 Dutch Choral Singers olv Henk de Vries & Vincent Hensen orgel  
  20.00 u. Zuidbroek Petruskerk
24 | 11 Bouko Tiggelaar & Mattijs de Vreugd  
  16.00 u. Winschoten Marktpleinkerk
30 | 11 Leo van Doeselaar 20.00 u. Groningen Martinikerk
30 | 11 Eeuwe Zijlstra 20.00 u. Farmsum Farmsumer Kerk
30 | 11 Robert Koolstra, kamerkoor Tiraña i.s.m. barok-orkest Luthers 
 Bachensemble  Groningen Lutherse Kerk

December 2019    

1 | 12 Ludolf Heikens 15.30 u. Zandeweer Protestantse kerk
8 | 12 Peter Westerbrink 17.00 u. Groningen Lutherse kerk 
14 | 12 Robert Koolstra 19.30 u. Appingedam Nicolaikerk
15 | 12 Robert Koolstra 15.00 u. Groningen Der Aa-kerk
22 | 12 Dirk Swama 19.00 u. Wildervank Grote kerk
25 | 12 Tymen Jan Bronda 10.00 u. Groningen Lutherse kerk 
26 | 12 Jaap Zwart 14.30 u. Farmsum Farmsumer Kerk 
31 | 12 Tymen Jan Bronda & Robert Koolstra 
  13.00 u. Groningen Lutherse kerk 
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Orgelagenda Duitsland 

kijk voor actuele informatie op www.orgelkalender.nl
later dit jaar ook voor Duitse concerten!   
 

Datum Organist Aanvang Plaats Locatie

April 2019    

5 | 4 Luise Hoff 16.00 uur Ganderkesee St. Cyprian- und  
    Corneliuskirche
6 | 4 Thorsten Ahlrichs 11.00 uur Ganderkesee St. Cyprian- und  
    Corneliuskirche
6 | 4 Duo Zia: Marcus Rust (trompet, flügelhorn), Christian Grosch (orgel) 
  19.30 uur Ganderkesee St. Cyprian- und  
    Corneliuskirche
7 | 4 Wolfgang Zerer 17.00 uur Weener Georgskirche
10 | 4 Ludolf Heikens 15.00 uur Weener Organeum
12 | 4 Thorsten Ahlrichs 20.00 uur Ganderkesee St. Cyprian- und  
    Corneliuskirche
13 | 4 Thorsten Ahlrichs 11.00 uur Ganderkesee St. Cyprian- und  
    Corneliuskirche
13 | 4 Manja Stephan (sopraan), Anne Richter (sopraan), 
 Thorsten Ahlrichs (orgel) 19.30 uur Ganderkesee St. Cyprian- und  
    Corneliuskirche
17 | 4 Ludolf Heikens 15.00 uur Weener Organeum
24 | 4 Ludolf Heikens 15.00 uur Weener Organeum
27 | 4 orgelexcursie 9.00 uur Weener Organeum
28 | 4 Klaus Wedel 19.00 uur Pakens Kirche zum 
    Heiligen Kreuz

Mei 2019    

1 | 5 Ludolf Heikens 15.00 uur Weener Organeum
3 | 5 Thorsten Ahlrichs 16.00 uur Ganderkesee St. Cyprian- und  
    Corneliuskirche
4 | 5  10.30 uur Norden Ludgerikirche
5 | 5 Léon Berben 17.00 uur Weener Georgskirche
7 | 5 Sietze de Vries 20.00 uur Groothusen Ev.ref. Kirche  
8 | 5 Ludolf Heikens 15.00 uur Weener Organeum
8 | 5 Léon Berben 20.00 uur Ganderkesee St. Cyprian- und  
    Corneliuskirche
8 | 5 Lorenzo Ghielmi 20.00 uur Rysum Ev.ref. Kirche  
9 | 5 Christoph Morath 20.00 uur Westerhusen Ev.ref. Kirche  
10 | 5 Léon Berben 20.00 uur Uttum Ev.ref. Kirche  
11 | 5 Thiemo Janssen 10.30 uur Norden Ludgerikirche
11 | 5 Roder Girl Choristers onder leiding van Sonja de Vries 
  17.00 uur Pilsum Ev.ref. Kirche  
11 | 5 Hilger Kespohl 18.00 uur Dedesdorf St. Laurentius  
11 | 5 Boris Becker en anderen 20.00 uur Jennelt Ev.ref. Kirche  
15 | 5 Ludolf Heikens 15.00 uur Weener Organeum
18 | 5 orgelexcursie 9.00 uur Weener Organeum
18 | 5 Singklasse 6d des Ulirchgymnasiums Norden und Agnes Luchterhandt 
  10.30 uur Norden Ludgerikirche
22 | 5 Ludolf Heikens 15.00 uur Weener Organeum
22 | 5 Ansgar Schlei 20.00 uur Ganderkesee St. Cyprian- und  
    Corneliuskirche
24 | 5 Hayo Bunger (trombone) Marc Waskowiak (orgel) 
  19.00 uur Osteel Warnfriedkirche
25 | 5 Jonathan Moyer 10.30 uur Norden Ludgerikirche
29 | 5 Ludolf Heikens 15.00 uur Weener Organeum

Juni 2019    

1 | 6 Anneke Brose 10.30 uur Norden Ludgerikirche
1 | 6 Ingrid Sturm 18.00 uur Sillenstede St. Florian 
2 | 6 Erhard Brüchert (script), Rene Schack (regie), Winfried Dahlke (orgel) 
  17.00 uur Weener Georgskirche
2 | 6 Carsten Krüger (bas), Thorsten Ahlrichs (orgel), Cornelius-Consort 
  18.00 uur Ganderkesee St. Cyprian- und  
    Corneliuskirche
5 | 6 Ludolf Heikens 15.00 uur Weener Organeum

7 | 6 Natalia Gvozdkova 16.00 uur Ganderkesee St. Cyprian- und  
    Corneliuskirche
8 | 6 Winfried Dahlke, Maxim Polijakowski, Agnes Luchterhandt, Thiemo Janssen 
  10.30 uur Norden Ludgerikirche
8 | 6  18.00 uur Sillenstede St. Florian 
9 | 6 Wolfgang Zerer 17.00 uur Osteel Warnfriedkirche
12 | 6 Ludolf Heikens 15.00 uur Weener Organeum
15 | 6 Josef Miltschitzky 10.30 uur Norden Ludgerikirche
15 | 6 Winfried Dahlke 11.30 uur Leer Mennonitenkirche
15 | 6 Ensemble vox avis 18.00 uur Sillenstede St. Florian 
16 | 6  10.15 uur Osteel Warnfriedkirche
16 | 6 Erhard Brüchert (script), Rene Schack (regie), Winfried Dahlke (orgel) 
  16.00 uur Emden Neue Kirche
16 | 6 Prof. Bine K. Bryndorf 18.00 uur Ganderkesee St. Cyprian- und  
    Corneliuskirche
19 | 6 Ludolf Heikens 15.00 uur Weener Organeum
22 | 6 Tobias Götting 10.30 uur Norden Ludgerikirche
22 | 6 KMD Katja Kanowski (Eckernförde) 
  11.30 uur Leer Mennonitenkirche
22 | 6 Axel Scholz, Auswahlchor Sengwarden 
  18.00 uur Sillenstede St. Florian 
26 | 6 Ludolf Heikens 15.00 uur Weener Organeum
26 | 6 Erwin Wiersinga 20.00 uur Norden Ludgerikirche
28 | 6 Winfried Dahlke 19.30 uur Leer Große reformierte  
    Kirche
29 | 6 Eunji Lim 10.30 uur Norden Ludgerikirche
29 | 6  11.30 uur Leer Mennonitenkirche
29 | 6 Nala Lavermann 18.00 uur Sillenstede St. Florian 
30 | 6 Erhard Brüchert (script), Rene Schack (regie), Winfried Dahlke (orgel) 
  16.00 uur Leer Große reformierte  
    Kirche
30 | 6 Prof. Pieter van Dijk 18.00 uur Ganderkesee St. Cyprian- und  
    Corneliuskirche

Juli 2019    

3 | 7 Ludolf Heikens 15.00 uur Weener Organeum
3 | 7 Matthias Kirschnereit (klavier) Thiemo Janssen en 
 Agnes Luchterhandt (orgel), Deutsche Kammerakademie Neuss,
 Ltg. Frank Beermann 20.00 uur Norden Ludgerikirche
4 | 7 Joseph Kelemen 20.00 uur  Leer Große reformierte  
    Kirche
5 | 7 Jörg Jacobi 16.00 uur Ganderkesee St. Cyprian- und  
    Corneliuskirche
5 | 7 Hans-Eugen Ekert  19.00 uur Osteel Warnfriedkirche
6 | 7 Norder Orgelschüler 10.30 uur Norden Ludgerikirche
6 | 7  11.30 uur Leer Mennonitenkirche
6 | 7 Erhard Brüchert (script), Rene Schack (regie), Winfried Dahlke (orgel) 
  16.00 uur Norden Ludgerikirche
6 | 7 Rainer Thomsen 18.00 uur Sillenstede St. Florian 
6 | 7 Dr. Roland Dopfer  19.00 uur Hohenkirchen St. Sixtus und  
    Sicinus
7 | 7 Erhard Brüchert (script), Rene Schack (regie), Winfried Dahlke (orgel) 
  16.00 uur Norden Ludgerikirche
7 | 7 Joseph Kelemen 17.00 uur Weener Georgskirche
10 | 7 Ludolf Heikens 15.00 uur Weener Organeum
10 | 7 Bálint Karosi  20.00 uur Norden Ludgerikirche
11 | 7 Bálint Karosi  20.00 uur Leer Große reformierte  
    Kirche
13 | 7 Anneke Brose 10.30 uur Norden Ludgerikirche
13 | 7 Florian Wilkes 18.00 uur Sillenstede St. Florian 
14 | 7 Wolfgang Zerer 18.00 uur Ganderkesee St. Cyprian- und  
    Corneliuskirche
17 | 7 Ludolf Heikens 15.00 uur Weener Organeum
17 | 7 Claudia Wortmann 20.00 uur Norden Ludgerikirche
18 | 7 Winfried Dahlke 20.00 uur Leer Große reformierte  
    Kirche
20 | 7 Jaap de Kok 10.30 uur Norden Ludgerikirche
20 | 7 Francien Janse-Balzer 11.30 uur Leer Mennonitenkirche
20 | 7 Sylvia Hinz 18.00 uur Sillenstede St. Florian 
24 | 7 Winfried Dahlke 15.00 uur Weener Organeum
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24 | 7 Sohyun Park 20.00 uur Norden Ludgerikirche
25 | 7 Wieland Meinhold 20.00 uur Leer Lutherkirche
27 | 7 orgelexcursie 9.00 uur Weener Organeum
27 | 7 Anneke Brose 10.30 uur Norden Ludgerikirche
27 | 7 Ulrike Lausberg (Tecklenburg) 
  11.30 uur Leer Mennonitenkirche
27 | 7 Allesandro Bianchi 18.00 uur Sillenstede St. Florian 
28 | 7 Vox Luminis, Hilger Kespohl (orgel),Lionel Meunier (dirigent) 
  17.00 uur Hamburg-Neuenfelde 
    St. Pankratius  
    Kirche
28 | 7 Hanna Dys 18.00 uur Ganderkesee St. Cyprian- und  
    Corneliuskirche
31 | 7 Winfried Dahlke 15.00 uur Weener Organeum
31 | 7 Claudio Astronio 20.00 uur Norden Ludgerikirche

Augustus 2019    

1 | 8 Hans-Dieter Renken 20.00 uur Leer Lutherkirche
2 | 8 Yannik Bode 16.00 uur Ganderkesee St. Cyprian- und  
    Corneliuskirche
3 | 8 Agnes Luchterhandt 10.30 uur Norden Ludgerikirche
3 | 8  11.30 uur Leer Mennonitenkirche
3 | 8 Jan Kalfus 18.00 uur Sillenstede St. Florian 
4 | 8 Vincent van Laar 17.00 uur Weener Georgskirche
7 | 8 Ludolf Heikens 15.00 uur Weener Organeum
7 | 8 Agnes Luchterhandt, Thiemo Janssen und Reinhard Böhlen, 
 Cembalo und Orgel, mit Streicherensemble 
  20.00 uur Norden Ludgerikirche
8 | 8 Joachim Gehrold 20.00 uur Leer Lutherkirche
10 | 8  10.30 uur Norden Ludgerikirche
10 | 8  11.30 uur Leer Mennonitenkirche
10 | 8 Frank Vollers 18.00 uur Sillenstede St. Florian 
14 | 8 Ludolf Heikens 15.00 uur Weener Organeum
14 | 8 Agnes Luchterhandt (Orgel) und Cedric Janssen (Blockflöte) 
  20.00 uur Norden Ludgerikirche
15 | 8  20.00 uur Leer Kath. Kirche St.  
    Marien 
17 | 8 Thiemo Janssen 10.30 uur Norden Ludgerikirche
17 | 8  11.30 uur Leer Mennonitenkirche
17 | 8 Ludolf Heikens 18.00 uur Sillenstede St. Florian 
18 | 8 Thorsten Ahlrichs 18.00 uur Waddewarden St. Johannes
21 | 8 Ludolf Heikens 15.00 uur Weener Organeum
21 | 8 Kilian Nauhaus 20.00 uur Norden Ludgerikirche
21 | 8  20.00 uur Ganderkesee St. Cyprian- und  
    Corneliuskirche
22 | 8 Edoardo Bellotti 20.00 uur Leer Kath. Kirche St.  
    Marien 
23 | 8 Winfried Dahlke 22.30 uur Esklum, 
   Driever en 
   Grotegaste Ev.ref. Kirche  
24 | 8 Agnes Luchterhandt 10.30 uur Norden Ludgerikirche
24 | 8  11.30 uur Leer Mennonitenkirche
24 | 8 TreCantus 18.00 uur Sillenstede St. Florian 
25 | 8 Vox Luminis, Lionel Meunier (dirigent) 
  17.00 uur Hamburg-Neuenfelde 
    St. Pankratius  
    Kirche
26 | 8 Benjamin Alard 20.00 uur Hohenkirchen Kirche St. Sixtus  
    und Sinicius
27 | 8 Els Biesemans 18.00 uur Dedesdorf St. Laurentius  
    Kirche
27 | 8 Arp-Schnitger-Ensemble, Ensemble Aliquando, Alex Chance (countertenor),  
 Stéphanie Paulet (viool, dirigent)  
  20.00 uur Golzwarden St. Bartholomäus  
    Kirche
28 | 8 Ludolf Heikens 15.00 uur Weener Organeum
28 | 8 Gli Angeli Genève & soloists, Francis Jacob (orgel), Stephen MacLeod  
 (bas-bariton, dirigent) 20.00 uur Norden Ludgerikirche
28 | 8 Edoardo Bellotti 20.00 uur Norden Ludgerikirche

29 | 8 Ralf Stiewe 20.00 uur Leer Kath. Kirche St.  
    Marien 
29 | 8 L’Armonia Sonora, Peter Kooij (bariton), Benjamin Alard (orgel)
  20.00 uur Grasberg Findorffkirche
30 | 8 Michel Bouvard 19.00 uur Cappel Kirche St. Peter  
    und Paul
31 | 8 Norder Orgelschüler 10.30 uur Norden Ludgerikirche
31 | 8 Eeuwe Zijlstra 11.30 uur Leer Mennonitenkirche
31 | 8 Milena Aroutjunova 18.00 uur Sillenstede St. Florian 

September 2019    

1 | 9 Maria Norda (blokfluit) en Francien Janse-Balzer   
  17.00 uur Weener Georgskirche
1 | 9 Arp-Schnitger-Ensemble, Oltremontano, Wim Becu (dirigent) 
  19.00 uur Ganderkesee St. Cyprian- und  
    Corneliuskirche
4 | 9 Ludolf Heikens 15.00 uur Weener Organeum
6 | 9 Mareike Weuda 16.00 uur Ganderkesee St. Cyprian- und  
    Corneliuskirche
7 | 9 Reinhard Böhlen 10.30 uur Norden Ludgerikirche
7 | 9 Thomas Meyer-Bauer 18.00 uur Sillenstede St. Florian 
7 | 9 Marcus Prieser 19.00 uur Jever Stadtkirche
8 | 9 Thorsten Ahlrichs 15.00 uur Ganderkesee St. Cyprian- und  
    Corneliuskirche
11 | 9 Ludolf Heikens 15.00 uur Weener Organeum
14 | 9 Männergesangsverein Norden und Natalia Schilref 
  10.30 uur Norden Ludgerikirche
18 | 9 Ludolf Heikens 15.00 uur Weener Organeum
20 | 9 Lakmus, Blechbläserensemble der LAK, Anette Liss (orgel)   
 19.00 uur Osteel Warnfriedkirche
21 | 9 orgelexcursie 9.00 uur Weener Organeum
21 | 9 Thiemo Janssen 10.30 uur Norden Ludgerikirche
25 | 9 Ludolf Heikens 15.00 uur Weener Organeum
25 | 9 Prof. Edoardo Bellotti 20.00 uur Ganderkesee St. Cyprian- und  
    Corneliuskirche
27 | 9 Anna Scholl 20.00 uur Langwarden St. Laurentius
28 | 9 LudgeriConsort (Blockflötenkreis) Ltg. Barbara Fischer, 
 Christian Michel (orgel) 10.30 uur Norden Ludgerikirche

Oktober 2019    

4 | 10 Thorsten Ahlrichs 16.00 uur Ganderkesee St. Cyprian- und  
    Corneliuskirche
4 | 10 Winfried Dahlke 19.00 uur Osteel Warnfriedkirche
6 | 10 Winfried Dahlke 17.00 uur Weener Georgskirche
23 | 10 Winfried Dahlke 20.00 uur Ganderkesee St. Cyprian- und  
    Corneliuskirche
27 | 10 Agnes Luchterhandt 17.00 uur Bockhorn St. Cosmas und  
    Damian

November 2019    

1 | 11 Carlos A. Olvera López 16.00 uur Ganderkesee St. Cyprian- und  
    Corneliuskirche
3 | 11 Stephan Leuthold 17.00 uur Weener Georgskirche
15 | 11 Johannes von Hoff 19.00 uur Jade Trinitatiskirche

December 2019    

6 | 12 studenten van Prof. Stephan Leuthold 
  16.00 uur Ganderkesee St. Cyprian- und  
    Corneliuskirche
6 | 12 Mareike Weuda 19.00 uur Oldenbrok Christuskirche
17 | 12 Hajo Wienroth (traversflöte), Rosa Cañellas (cello), Winfried Dahlke  
 (tafelklavier) 17.00 uur Weener Organeum
17 | 12 Hajo Wienroth (traversflöte), Rosa Cañellas (cello), Winfried Dahlke  
 (tafelklavier) 20.00 uur Weener Organeum
30 | 12 Cornelius Consort, Solisten, Thorsten Ahlrichs 
  19.30 uur Ganderkesee St. Cyprian- und  
    Corneliuskirche
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Tickets: +49 (0) 421 33 66 99
www.musikfest-bremen.de

The Arp Schnitger Anniversary 2019 is sponsored by the Ministry of Culture and Media.

Jul 28 Sunday at 5:00 PM
St. Pankratius Kirche, 
 Hamburg-Neuenfelde
Arp-Schnitger-Ensemble
Vox Luminis
Lionel Meunier conductor
Holger Kespohl organ
Special concert on the 300th 
anniversary of death of Arp Schnitger

Aug 25 Sunday at 5:00 PM
St. Pankratius Kirche, 
Hamburg- Neuenfelde
Vox Luminis
Lionel Meunier conductor

Aug 26 Monday at 8:00 PM
Kirche St. Sixtus und Sinicius, 
 Hohenkirchen
Benjamin Alard organ

Aug 27 Tuesday at 6:00 PM
St. Laurentius Kirche, Dedesdorf
Els Biesemans organ

Aug 27 Tuesday at 8:00 PM
St. Bartholomäus Kirche, Golzwarden
Arp-Schnitger-Ensemble, Ensemble 
Aliquando
Alexander Chance countertenor
Stéphanie Paulet violin, conductor
Edoardo Bellotti organ

Aug 28 Wednesday at 8:00 PM
Ludgerikirche, Norden
Gli Angeli Genève & soloists
Stephen MacLeod bass, conductor
Francis Jacob organ

Aug 29 Thursday at 8:00 PM
Findor� kirche, Grasberg
L’Armonia Sonora
Peter Kooij bass, Benjamin Alard organ

Aug 30 Friday at 7:00 PM
Kirche St. Peter und Paul, Cappel
Michel Bouvard organ

Aug 31 Saturday at 6:00 PM
Martinikerk, Groningen
Hans-Ola Ericsson organ

Aug 31 Saturday at 8:00 PM
Der Aa-kerk, Groningen
Harald Vogel organ

Sep 1 Sunday at 7:00 PM
St. Cyprian- und Corneliuskirche, 
Ganderkesee
Arp-Schnitger-Ensemble, 
Oltremontano
Wim Becu conductor
Edoardo Bellotti organ

ARP-
SCHNITGER 
FESTIVAL

 organ

Rijksweg 167 
9792 pd  Ten Post

t 050 301 05 50
info@menseruiter.nl

Mense Ruiter 
Orgelmakers bv

tel 06 - 22 90 94 79
www.orgelmakerij.nl | info@orgelmakerij.nl

nieuwbouw | restauratie | onderhoud

Voor werkplaats en post:
Hauptstraße 24 | D-26826 Weener-Stapelmoor

Vestigingsadres:
Burg. Venemastraat  4 | NL-9671 AB  Winschoten

7. bis 12. Mai 2019 

             Krummhörner  
                                           Orgelfrühling 
                                            

www.krummhoerner-orgelfruehling.de 

...und weiten Raum zum Leben       

              Sietze de Vries                           Christoph Morath 
            
              Léon Berben                            Boris Becker                        
    
              Matthias Haarmann                        Capella de la Torre   
 
              Lorenzo Ghielmi und Mitglieder            Roden Girl Choristers   
              des Ensembles Biscantores                 Leitung Sonja de Vries          



Orgelconcerten 2019
13  april Pieter Pilon - integrale uitvoering 

“ Le Chemin de la Croix “ Marcel Dupré
18  mei Jochem Schuurman
15  juni Peter van der Zwaag
20 juli Wietse Meinardi - Bach in contrast
17  augustus Willem van Twillert - presentatie CD
21  september Gerben Budding
19  oktober Willeke Smits
30  november Eeuwe Zijlstra
26 december Jaap Zwart - Kerstconcert 14.30 uur

www. lohmanorgelfarmsum.nl

Farmsum

Farmsumer Kerk
Aanvang  20.00 uur

Entree  € 10,00

Organeum
O R G E L A K A D E M I E  O S T F R I E S L A N D

directeur: Winfried Dahlke

concerten | orgelexcursies | masterclasses 
organistenopleiding | orgelwetenschap

verzameling historische toetseninstrumenten van de late renaissance tot de late
romantiek in de representatieve  stadsvilla van 1870

audiovisuele presentatie | orgelmaquette
tentoonstelling ogelcultuur | notenbibliotheek voor organisten

Organeum
Norderstraße 18 | D 26826 Weener | Duitsland

telefoon +49 (0)4951 - 91 22 03 | fax +49 (0)4951 - 91 22 05 
E-mail: info@organeum-orgelakademie.de 

www.organeum-orgelakademie.de 

openingstijden: di tot vr: 10 - 12 uur  | di tot do: 15 -17 uur 
en  na afspraak

een instituut in coöperatie gedragen door de Ostfriesland-Stiftung, 
de Ev.-ref. Kirche en de stad Weener (Ems)

 

 

Bach in de Martinikerk 
Leo van Doeselaar en 
Erwin Wiersinga 
 

1 juni, 28 september en 30 november  
om 20.00 uur  
 

Release CD Bach-revisited op 29 juli 2019 
  


