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“ NAAST DE ONTDEKKING VAN DEZE 
BIJZONDERE GAVE, WERDEN WE OOK BEPAALD 

BIJ DE OPGAVE DIE DAARAAN VERBONDEN IS… ”

Alles overziend voert de dankbaarheid de hoofdtoon. 
Dankbaarheid voor ieder die zijn bijdrage heeft 
geleverd, maar bovenal dankbaarheid aan onze God 
en Vader voor dit bijzondere geschenk. We hopen en 
bidden dat met het vernieuwde orgel de lofzang tot eer 
van Hem nog jaren voortgang mag hebben. Halleluja!
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 

Arjan Rozendal

In 2010 werd meer 
en meer duidelijk 
hoe uniek het orgel 
is dat wij in ons 
bezit hebben. 
Naast de ontdekking 
van deze bijzondere 
gave, werden we ook 
bepaald bij de opgave die 
daaraan verbonden is. Om het orgel weer in oude 
glorie te herstellen was een substantiële geldsom 
nodig, wat niet beschikbaar was. Hierdoor kwamen 
de gemaakte restauratieplannen op losse schroeven 
te staan en leek de grondige restauratie geen 
begaanbare weg. Ware het niet dat enkele oplettende 
gemeenteleden wezen op de mogelijkheden van 
subsidie vanuit met name de Provincie Overijssel. De 
dankbaarheid was groot toen de subsidie uiteindelijk 
werd toegezegd. Gecombineerd met een legaat, giften 
en aanvullende bijdragen kon de restauratie alsnog 
plaats vinden.

Op het moment dat ik dit voorwoord 
schrijf staat de zomervakantie voor 
de deur. Bij uitstek een periode om er 

op uit te gaan. Naast lekker weer, prachtige 
natuur en onderlinge ontmoeting staat voor 
velen ook het bezichtigen of bezoeken van 
cultureel erfgoed op de agenda. Zelf ben ik 
in de voorbijgaande jaren op verschillende 
plekken in de wereld geweest om mooie 
bouwwerken en creaties te bewonderen. Van 
oude tempelcomplexen in Zuid-Oost-Azië tot 
aan koloniale overblijfselen in Afrika en Midden 
Amerika. Maar ook dichterbij in prachtige steden 
als Parijs, Florence, Venetië, Barcelona tot aan 
het vertrouwde Amsterdam. 

Op vakantie lijkt het alsof we extra voelsprieten 
hebben om het moois om ons heen beter in ons 
op te nemen. Als we weer thuis zijn en overgaan 
tot de orde van de dag kan het maar zo gebeuren 
dat we het moois dicht bij huis niet meer zien. 
Dit terwijl er ook zoveel rijke culturele historie te 
vinden is in Kampen en IJsselmuiden. Denk aan 
het prachtige Kamper Kade aanzicht, de imposante 
Bovenkerk, de karakteristieke sfeer van de 
Burgemeester van Engelenweg en de Dorpskerk met 
haar wortels vanuit de Middeleeuwen.

In ditzelfde rijtje kunnen we nu het Verhofstadt-
orgel in de Dorpskerk te IJsselmuiden plaatsen. 
Zonder het te weten is onze gemeente al jaren de 
eigenaar van een uniek orgel met een rijke historie. 
Zonder de onderzoeken van de heren Vlagsma 
(1992), Snoeijer (1985) en Van Dijk (2010) had dit 
stuk cultureel erfgoed wellicht nooit de aandacht 
gekregen die het waard is. Uit de onderzoeken 
blijkt de bijzondere historie van het orgel dat 300 
jaar oud is!
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Cultureel erfgoed,
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EVEN voorstellen
De orgelcommissie bestaat uit 6 verschillende registers, ieder met zijn eigen kenmerkende 
klankkleur. Samen vormen zij een harmonisch geheel! Luistert u maar:

ArjAn rozendAl (29)    
Afgevaardigde vanuit het 
College van Kerkrentmeesters

Thijs snoeijer (69)    
Organist

jAn scholTen (73)    
Voorzitter orgelcommissie

rikus hofsTede (70)    
Fondsenwerver

Als niet geboren, maar wel 
getogen IJsselmuidenaar 
kom ik al van jongs af aan 
in de Dorpskerk, waarin 
het historische orgel een 
belangrijke plaats in neemt. 
Als er dan onverwachts de 
mogelijkheid komt om het orgel 
grondig te renoveren en terug 
te brengen in de historische 
staat, is het een voorrecht deel 
uit te mogen maken van de 
commissie die het project mag 
begeleiden.
Bedrijfskundig geschoold, ben 
ik inmiddels verschillende jaren 
actief binnen de financiële 
sector. Ik hoop vanuit deze 
achtergrond op financieel vlak 
mijn steentje bij te kunnen 
dragen aan het project. 
Tevens fungeer ik vanuit mijn 
taak binnen het College van 
Kerkrentmeesters als spreekbuis 
vanuit de commissie richting dit 
College en andersom.

Toen ik ontdekte dat mijn 
overgrootvader Jan Snoeijer 
in 1885 als president-
notabel betrokken was bij 
de aanschaf van het orgel 
werd het onderzoek naar de 
geschiedenis ervan voor mij 
nog interessanter. 
Opgegroeid met het 
harmonium werd het musiceren 
en zingen thuis door vader 
en moeder altijd gestimuleerd. 
Ook door het werk op de 
muziekschool heb ik altijd met 
veel plezier met jong en oud 
muziek gemaakt en ook met 
onze eigen kinderen hebben 
we er heel wat afgespeeld. 
Nu Janneke en ik een prachtig 
stel kleinkinderen hebben 
beginnen sommige daarvan het 
stokje over te nemen. Muziek 
maken met je kleinkinderen: 
niets mooier dan dat…

Stam uit een oud geslacht 
uit IJsselmuiden- Grafhorst, 
welke vanouds al betrokken 
was bij de hervormde 
gemeente alhier. Jarenlang 
ben ik kerkrentmeester 
geweest, waarbij ik vooral het 
onderhoud en inventaris van 
de kerkelijke gebouwen van 
onze gemeente heb behartigd.
De liefde voor muziek en 
zang heb ik van huis uit 
meegekregen. Er werden 
psalmen en geestelijke liederen 
gezongen, begeleid op een 
harmonium.
Ik ben getrouwd met Klaske, wij 
hebben 2 getrouwde dochters 
en 5 kleinkinderen.
Van beroep was ik architect 
en projectontwikkelaar, op dit 
moment geniet ik van mijn 
pensioen.
De doelstelling en noodzaak 
om dit belangrijke historische 
orgel te restaureren, was 
om het in stand te houden 
als cultureel erfgoed voor 
het nageslacht en om de 
gemeentezang te begeleiden.

Nee, verstand van orgels 
heb ik niet. Wel vind ik dat 
het fraaie, monumentale 
Verhofstadt-orgel in de 
Dorpskerk ook voor ons 
nageslacht - 4 van onze 6 
kinderen wonen met hun 
gezinnen in IJsselmuiden en 
zijn kerkelijk meelevend met 
onze gemeente - bewaard 
moet blijven. Een kerkdienst 
zonder een echt kerkorgel is 
toch ondenkbaar, niet? 
Jarenlang mocht ik reeds in 
verschillende functies deel 
uitmaken van het college 
van Kerkrentmeesters, waar 
ik me de laatste jaren vooral 
bezig hield met de financiële 
aangelegenheden.
Betaalde banen had ik van 
1962 tot 2006 bij gemeentelijke 
en provinciale overheden.
Mijn  echtgenote Jenny en ik 
genieten momenteel van ons 
pensioen. ingevuld met 
o.m. mantelzorg, vrijwilligerswerk 
voor kerk en verenigingen 
en het 2 dagen per week 
oppassen op onze jongste 
kleinkinderen.

BerTil Brink (42)    
Koster Dorpskerk

MArcel Ten Brinke (42)   
Organist

Inmiddels zijn mijn vrouw 
Janneke en ik alweer 22 
jaar koster/beheerder 
van de Dorpskerk en de 
Zaaier. Gelukkig mag ik 
ook deel uitmaken van de 
orgelcommissie, zodat ik me 
enigszins kan bemoeien met 
dingen die mij ‘ambtshalve’ 
natuurlijk nogal aangaan.
Mijn grootste hobby is bezig 
zijn met (kerk)geschiedenis en 
andere oude zaken. Zo’n oud 
orgel heeft voor mij dus echt 
veel waarde. Een geschenk van 
ons voorgeslacht, waar we heel 
zuinig op moeten zijn en die 
we graag doorgeven aan het 
navolgende geslacht (o.a. onze 
4 kinderen!).

Al een heel aantal jaren mag 
ik de gemeente dienen met het 
begeleiden van de samenzang 
en andere muzikale activiteiten. 
Als pianist bij verschillende 
koren en als docent in de 
muzisch-creatieve vakken, 
maak ik me verdienstelijk 
door jongeren in aanraking 
te brengen met o.a. (muziek)-
cultuur en de kunst vakken. 
Muziek heeft dan ook mijn 
passie en niet alleen die 
van mij, maar die van ons 
gezin. Behalve piano en orgel 
worden ook twee violen en 
een cello bespeeld door onze 
drie dochters, met mijn vrouw 
Femmy als trouwe luisteraar. 
Het zitting nemen in de 
orgel-restauratie commissie is 
dan ook een logisch gevolg 
van het meedenken binnen 
onze gemeente over muzikale 
aangelegenheden, wat ik graag 
doe.
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DE GEschIEDENIs VAN hEt 
VERhOfstADt-ORGEl IN 

vogelvlucht

961716173617561776179618161836185618761896191619361956197619962016
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Matthijs Verhofstadt 
bouwt een eenklaviers 
orgel voor de 
Evangelisch Lutherse 
Kerk te Utrecht. 
Schenker van het 
orgel is Barend 
van Bekom. De 
ingebruikname vindt 
plaats op 17 januari 
1717.

Dezelfde weldoener 
schenkt ook nog 
het beeldwerk en 
geeft opdracht om 
een tweede klavier 
(onderpositief) met 
5 stemmen aan het 
orgel toe te voegen, 
wat wordt voltooid op 
10 juli 1717.

De weduwe van Barend 
van Bekom heeft het 
orgel laten uitbreiden 
met een bijzondere 
stem, waarschijnlijk een 
tremulant. 
Verder wordt het 
pedaalklavier vergroot 
en een mauaalkoppel 
aangebracht. Dit 
werk is verricht door 
Albertus van Os.

Het orgel wordt 
verplaatst naar het 
nieuwe kerkgebouw en 
tevens door 
J.H.H. Bätz gerepareerd. 
Tót 1880 worden de  
werkzaamheden aan 
het orgel verricht door 
familieleden van de 
orgelbouwer Bätz te 
Utrecht.

Gideon Thomas 
Bätz vervangt de 
Sexquialter van het 
onderpositief door een 
Flageolet 1’.

18251880188318851942
Jonathan Bätz start 
met divers reparatie- 
en schoonmaakwerk. 
Het orgel krijgt 
nieuwe klavieren; 
de Flageolet 1’ en 
de Vox Humana 8’ 
van het onderpositief 
worden vervangen 
door een Fluit travers 
8’ en een Roerfluit 2’. 
19 Februari 1827 is 
de restauratie voltooid.    

Een nieuw orgel in de 
Lutherse Kerk vervangt 
het oude Verhofstadt-
orgel, wat wordt 
verkocht aan Zwier 
van Dijk uit Kampen. 
Voor ‘de billijken 
prijs’ van 100 gulden 
verhuist het orgel naar 
Overijssel. 

Ongeveer 2 jaar 
lang dient het (nu 
gerestaureerde) 
orgel in Genemuiden 
als tijdelijke 
waarnemer, totdat 
het nieuwgebouwde 
‘Zwier van Dijk-orgel’ in 
november 1885 klaar 
is.

Op 23 december 
wordt het orgel, 
dat door Zwier van 
Dijk en Jan Proper 
in IJsselmuiden is 
geplaatst, in gebruik  
genomen. Hier begint 
haar eigenlijke tweede 
leven…

In de oorlogsjaren 
wordt het orgel 
gerestaureerd door 
de fa. Sanders uit 
Utrecht, wat zeker tot 
1946 heeft geduurd. 
De speeltafel wordt 
verplaatst naar de 
zijkant en de dispositie 
wordt ook veranderd. 
>>

Zwier van Dijk 
restaureert het orgel 
en breid het uit 
met 2 zijtorens en 
plaatst hierin 14 
pijpen van de door 
hem toegevoegde  
Principaal 8’. Het 
binnenwerk van het 
orgel wordt drastisch 
verbouwd. 
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1967
De fa. Verschueren te 
Heythuysen (die ook 
het orgel te Grafhorst 
bouwde) voert een 
flinke restauratie uit, 
waarbij de (nieuwe) 
speeltafel weer achter 
het orgel verdwijnt. 
Het aantal stemmen 
wordt uitgebreid.

1982198520092014
De voorlaatste 
restauratie is van dit 
jaar. De fa. Hendriksen 
en Reitsma uit 
Nunspeet restaureert 
het orgel en vervangt 
onder meer op het 
pedaal de Koraalbas 
4’ van Verschueren 
door een Fagot 16’.
De orgelkast puilt 
inmiddels echt uit!

We vieren het feit 
dat de Dorpskerk 
van IJsselmuiden en 
de gemeente die 
hier samenkomt, 
zich al 100 jaar 
mag verheugen in 
prachtig orgelspel. 
Thijs Snoeijer schrijft 
een boekje over de 
geschiedenis van het 
orgel.

De kerkrentmeesters 
worden op de hoogte 
gebracht van ‘de 
toestand’ van het 
orgel. Een traject 
wordt in gang gezet 
om te komen tot 
groot onderhoud. 
Het toekennen van 
een grote subsidie 
doorkruist de plannen.

Er wordt begonnen 
aan een bijna alles 
omvattende restauratie 
die begin 2016 
wordt afgerond… 
Ruim anderhalf jaar 
heeft hervormd 
IJsselmuiden het met 
een ‘elektronisch ding’ 
moeten doen.

300ste verjaardag van het 
Verhofstadt-orgel. ‘t Is immers 
(grotendeels) in 1716 ‘geboren’! 
Het jubileumjaar valt samen met  
het jaar van ingebruikname na 
restauratie. Bijzonder!

171617361756177617961816183618561876189619161936195619761996201620
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Marius van dokkum 
©2005 Art Revisited, Tolbert NL

Tekst: Bertil Brink

Bronnen:
het orgel in de Nederlandse 

hervormde Kerk te IJsselmuiden, 
door t. snoeijer; 1985

Archief hervormde gemeente 
IJsselmuiden-Grafhorst



Er is nooit een goed gefundeerd wetenschappelijk 
onderzoek gedaan, ook niet voor de ingrijpende wijziging 
in 1968. Daarom werd besloten een basisadvies aan te 
vragen via de Commissie orgelzaken (COZ) voor de PKN. 
De orgeladviseur van deze commissie, dhr. Peter van Dijk 
uit Utrecht, onderzocht in mei 2009 het orgel en stelde 
een basisrapport op. 

Hieruit bleek dat het orgel op zich niet in slechte staat 
verkeert. Wel behoeft het orgel dringend groot onderhoud. 
Bovendien bleek de historische waarde van het aanwezige 
materiaal zodanig te zijn dat een volledige restauratie werd 
geadviseerd, inclusief het oplossen van het ruimteprobleem 
in het orgelinterieur. De kern van het orgel is van de 
orgelbouwer Verhofstadt en dateert uit 1716. Een behoorlijk 
deel van het pijpwerk is van 1716, een deel is van 1885 
en jonger. Zo’n 60% is historisch materiaal. De orgels van 
Verhofstadt worden omschreven als draagkrachtig en met 
een klank die vol en zangrijk is. Deze twee aspecten, het 
noodzakelijke groot onderhoud en het in stand houden van 
het orgeltype Verhofstadt, zijn uitgebreid besproken. 
Voor het in stand houden van het historisch instrument is 
de zg. monumentenroute gevolgd. Dit leidde medio 2010, na 
het basisrapport, tot het opstellen van een restauratieplan 
door de adviseur. Het resultaat van het onderzoek was een 
boeiend, volledig verhaal over het orgel en een herstelplan 
dat voldoet aan de normen die horen bij de restauratie van 
het orgel als historisch instrument.

Eind 2010 wordt door drie gerenommeerde orgelbouwers 
op basis van het restauratierapport prijsopgaaf 
gedaan voor de omvangrijke restauratie. Er is 
gekozen voor de laagste inschrijver, orgelbouwer 
Gebr. Van Vulpen uit Utrecht. Het uitvoeren 
van de voorgestelde, toch wel omvangrijke, 
restauratie zou alleen mogelijk zijn met subsidie 
en fondsenwerving. De aanvraag voor rijkssubsidie, 
de zg. Brimsubsidie, werd ingediend bij de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. De kansen 
leken prima, maar eind juni 2011 werd bericht 
ontvangen dat van de 2.700 aanvragen er 
slechts 400 waren gehonoreerd, waaronder onze 
aanvraag helaas niet. Het restauratieplan leek 
hiermee afgeblazen, omdat er op dat moment 
geen verdere subsidiemogelijkheden waren. 
Met onze orgelbouwer, Hendriksen en Reitsma, 
werd een plan opgesteld om in ieder geval het 
noodzakelijke onderhoud te verrichten, maar dit is 
niet tot uitvoering gekomen.

Begin juni 2013 werd door de Provincie Overijssel - voor 
ons onverwachts - de regeling voor de restauratie van 
Rijksmonumenten opengesteld. De Provincie vindt het 
belangrijk voor de identiteit van Overijssel om monumenten 
te behouden. Zij bepalen voor een belangrijk deel het 
aanzien van Overijssel. In goed overleg met de adviseur en 
de orgelbouwer is het restauratieplan in de zomer van 2013 
geactualiseerd en kon de provinciale subsidieaanvraag tijdig 
worden ingediend.

Het was een grote verrassing om eind december 2013 
van de provincie Overijssel te vernemen, dat men een 
substantieel deel (70%) van de restauratiekosten zal 
subsidiëren. Een erkenning van de waarde van het instrument 
en het project! Aan alle voorwaarden werd voldaan en de 
plaats op de prioriteitenlijst was hoog genoeg om voor de 
provinciale subsidie in aanmerking te komen. De financiering 
konden we voor de resterende 30% rond krijgen door het 
bestemmen voor dit doel van een royaal legaat van een 
betrokken gemeentelid, diverse giften van leden binnen 
en buiten de gemeente en een aantal mooie bijdragen 
van verschillende verenigingen en stichtingen (zie verderop 
onder ‘Subsidieverstrekkers orgelrestauratie’). 

Begin 2014 waren alle benodigde vergunningen verstrekt 
en wordt het contract met de orgelbouwer getekend. Half 
juni 2014 is begonnen met de demontage van het orgel… 

Naast de jaarlijkse stembeurt met het gebruikelijke 
onderhoud zijn er na het laatste groot onderhoud 
met een ingrijpende aanpassing in 1968, nu 

dus 48 jaar geleden, geen bijzondere kosten wegens 
onderhoud of reparaties meer geweest. Maar ooit komt 
er bij een instrument, dat volledig mechanisch is en 
honderden bewegende onderdelen heeft, een moment 
dat er wel iets moet gebeuren. 

Een aantal oorzaken was aanleiding om na te gaan 
denken over minimaal groot onderhoud: 

In het orgel zitten honderden bewegende delen 
(toetsen, abstracten, trekdraden, veren, kleppen enz.); 
het is onvermijdelijk dat deze mechaniek onderhoud 
nodig heeft en ook slijt. 

In en naast het pijpwerk is moeilijk te verwijderen 
vervuiling ontstaan. 

De grootste pijpen (lood-tin) en trompetbekers beginnen 
door hun eigen gewicht door te zakken, waardoor de 
voeten voorlopig ‘gespalkt’ moesten worden.

De oudste metalen pijpen uit 1716, vertonen een witte 
aanslag; deze aantasting moet behandeld worden: 
pijpreparatie is noodzakelijk!

Een belangrijke aanleiding was verder het signaal uit 
2009 van de orgelstemmer van de fa. Hendriksen en 
Reitsma: het orgel is bij vorige aanpassingen zodanig 
volgebouwd dat sommige delen van het pijpwerk niet 
of nauwelijks bereikbaar zijn, waardoor er niet goed 
gestemd kan worden en waardoor er bovendien 
onvermijdelijk stemschade is ontstaan; twee registers 
hebben geen volledige omvang, waardoor de laagste 
stemmen ontbreken. Om de toegang tot het orgelinterieur 
te verbeteren moeten er ingrijpende wijzigingen worden 
toegepast.

Het orgel is een rijksmonument van de hoogste 
categorie. Het orgel valt daardoor onder rijksbescherming 
in het kader van de Monumentenwet. Dat impliceert 
dat werkzaamheden, zowel in de planfase als tijdens 
de uitvoering, de goedkeuring nodig hebben van de 
Overheid, i.c. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Verderop komt de geschiedenis van ons orgel aan de orde. Daaruit blijkt dat het 
orgel inmiddels (bijna) 300 jaar oud is. In de loop van de jaren zijn er verschillende 
werkzaamheden aan het orgel verricht. 

“ ER MOETEN INGRIJPENDE WIJZIGINGEN 
WORDEN TOEGEPAST ”

“ hET ORGEL BEhOEfT DRINGEND 
GROOT ONDERhOuD ”

“ EEN GROTE VERRASSING ”

Tekst: Rikus hofstede Wat er aan      deze
ingebruikname

vooraf ging
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situatie pijpwerk juni 2014
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Het verslag van een kerkenraads-
vergadering in 1716 vertelt ons 
dat de Evangelisch Lutherse 
Kerk van Utrecht toe is aan 
een grondige reparatie van 
haar geheel vervallen orgel. 
Besluiten worden genomen en 
afspraken worden gemaakt. De 
gemeente wordt opgeroepen 
tot vrijwillige giften. Maar dan 
lezen we in verwonderde en 
dankbare bewoordingen het 
volgende:

schENKER VAN hEt ORGElBarend 
van Bekom

Maar alzoo zulke onkosten de Gemeente te kostelijk en 
te zwaar zouden geweest zijn, heeft God, Wiens Zegen 
rijk maakt zonder moeijte, buyten alle verwagting eenen 
vrijwilligen Weldoender, te weeten Barend van Bekom, 
zijnde een lidmaat in onze Gemeente, verwekt, dewelke 
zulke zware onkosten en last de Gemeente uyt liefde 
heeft aangeboden af te nemen. 

En beslooten insolidrem en alleen, een gantsch nieuw 
orgel te willen laten maaken, zijnde in sijn buytenwerk 
als de kas, grooter en cierlijker, de Clavieren completer 
van vier volle octaven. In sijn binnenwerk, als de Pey-
pen groter, meerder en welluydender van de schoonste 
stemmen.

Barend van Bekom is geboren in Utrecht en gedoopt 
aldaar op 7 augustus 1653 in de Evangelisch Lutherse 
Gemeente. In het doopboek schrijft men overigens 

Berent van Beekum en later komen we ook nog andere 
versies tegen van zijn naam. Barend is de zoon van de niet 
onbemiddelde Hendrick Berentsen Mengden van Beeckum 
(schout van de wagens en commissaris op het veer buiten 
de Wittevrouwenpoort) en Teuntje Jacobs van Olmsteyn. 
In 1680 trouwde hij in De Bilt met Cathalina Schot, een 
dochter van Jan Schot en Christina van Doesborch. Zij 
overleed op 2 januari 1716 te Utrecht. In 1720 hertrouwde 

Barend met de Amsterdamse Neeltje Vloot, een dochter van 
Everts Adriaens Vloot en Margaretha Egberts, die ruim 30 
jaar jonger dan hem was. Neeltje overleed rond 1768. Beide 
vrouwen schonken hem geen kinderen. 
Barend heeft eerst gewoond en gewerkt in De Bilt (aan de 
sluis) en later in Utrecht (Ambachtstraat en Korte Nieuwstraat). 
Zijn beroep wordt omschreven als grutter, vingerhoedmaker 
en tevens koopman. Ook was hij een bepaalde periode 
schepen van Oostbroek en De Bilt. In het jaar 1716 treedt 
hij dus op als rentenierende ‘weldoender’, terwijl hij nog maar 
net zijn vrouw had verloren.

Wie WAs deze ‘Weldoender’ ? 

Nederland werd na de 80-jarige 
oorlog de belangrijkste producent van 

vingerhoeden ter wereld. Bedrijven 
waren gevestigd in Utrecht, Vianen, 

Amsterdam en De Bilt. In totaal hebben 
in de 17e en 18e eeuw in ons land 

19 vingerhoedmakersbedrijven bestaan. 
Vaak waren het grote familiebedrijven. 

Zo ook het bedrijf van de familie Schot, 
de schoonfamilie van Barend van Bekom.

De Utrechtse vingerhoedmaker Jan 
Claesz. Schot maakte gebruik van het 
verval in de Grift ter hoogte van De 

Bilt. Hij liet aan de bovenloop, bij de 
sluis, een aftakking graven die eindigde 

bij een waterrad. Dat waterrad had 
hij nodig voor het aandrijven van 

slijpschijven, belangrijke hulpmiddelen bij 
de productie van vingerhoeden. Behalve 

als energiebron voor het in beweging 
zetten van het waterrad kon het water 

ook worden aangewend als koelvloeistof 
bij het slijpen van de vingerhoeden. 

Barend heeft, samen met zijn zwager 
Hendrik Schot, de vingerhoedmakerij van 

(schoon)vader in De Bilt overgenomen 
en tot bloei gebracht. In 1709 trok 

Barend zich uit de zaak terug. 
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Aan de onderzijde van het front van het orgel bevindt 
zich de cartouche met in fraai houtsnijwerk de 

initialen van Barend van Bekom.

Tekst: Bertil Brink

Bronnen:
Archief Evangelisch 

lutherse Kerk Utrecht

Vingerhoedmakers en hun bedrijven 
in de tijd van de Republiek; h. Boon 

en c.A. langedijk

Bedrijven in De Bilt 
de vingerhoedsmolen; frans Nas

In de archieven vonden we een lijst met de ‘Bezittingen van 
Barent van Bekum en Cathalina Schot bij haar overlijden 
op 2 januari 1716’. Het geeft allerlei obligaties, roerende en 
onroerende zaken weer. Tezamen goed voor een bedrag 
van bijna honderdduizend gulden! 
Op 17 november 1724 wordt Barend van Bekom begraven. 
Bij zijn overlijden op 71 jarige leeftijd wordt opgetekend: laat 
na zijn vrouw en geen kinderen, in de Corte Nieuwstraat. 
In 1732 bood de weduwe van Barend nog ‘een bijzondere 
stemme’ als geschenk aan. Het gaat om een tremulant die 
dus later is toegevoegd.
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Wij danken alle personen en instellingen die financieel hebben 

bijgedragen aan het welslagen van dit prachtige project, te weten:

DE PROVINcIE OVERIJSSEL

DIVERSE GEMEENTELEDEN

DINAMO fONDS, BERKEL EN RODENRIJS

I.ST. TE A.

MAATSchAPPIJ VAN WELSTAND, 
AMERSfOORT

N.N., ALKMAAR

ORGELfONDS MOOy (ANTON J.c. MOOy, 
ORGANIST JORISKERK AMERSfOORT, 1917-1941)

PRINS BERNhARD cuLTuuRfONDS, 
AMSTERDAM

STIchTING TOT BEhOuD VAN hET 
NEDERLANDSE ORGEL, ELBuRG
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Organisten der hervorMde geMeenTe 
ijsselMuiden •grAfhorsT

vanaf 1885

1885-1911
A. W. Ravenshorst

2004-heden
J.F. Tanghe

H. Stoel
1911-1912

K. Snijder
1983-1992

C.N. Rietman
1912-1955

H. van Halm
1955-1962

A. van Essen
1994-1996 

M. van der Knijff 
1991-1994

mw. J.J. Jonker
- van den Belt

1998-heden

D. van der Molen 
2000-heden

H. Dekker
1991-2004

H. van den Berg
1989-1993 

G. Vaandering
1955-1998

J.H. van Putten
1959-1974

mw. T. Rozemuller 
- van Dijk

1994-2004

H. van den Belt
1959-1999

W.E. Kanis 
1985-1991

mw. T. Bredewold 
- Felix
>>

1962-1981

A.L. Oostendorp
1970-1978

T. Snoeijer
1981-heden

J.H. van Dooren  
1967-1982

mw. J.M. Riemersma
- van ’t Oever

2011-heden

mw. J. van der Molen 
- van Ittersum

1975-2011

mw. H. Post
- van der Steege

1975-1976 A.C. Vahl
1978-1985 

H. van der Maten
2004-2015

A. Lammers
1995-2001 

mw. J.J. van den Belt 
- van der Weerd

1994-heden

M.H. ten Brinke
2009-heden

Deze organisten speelden in de Dorpskerk en/of in 
Grafhorst en/of in de Ichtusschool en Oosterholthoeve.



150lAAT zich 
’t orgel overal  

Deze zinsnede komt uit de berijming van Psalm 
150: ‘Laat zich ’t orgel overal, bij het juichend 
vreugdgeschal, tot des Heeren glorie paren.’ In 

de ónberijmde Psalm staat het zo: ‘Looft Hem met de 
trommel en fluit; looft Hem met snarenspel en orgel!’ 
(Statenvertaling). Opvallend is dat in latere vertalingen 
het orgel niet wordt genoemd. In de Herziene Staten-
vertaling bijvoorbeeld, staat: ‘Loof Hem met tamboerijn 
en reidans, loof Hem met snarenspel en fluit.’ 

In de oorspronkelijke taal van het Oude Testament 
staat er namelijk een woord waarvan de betekenis 
niet duidelijk is. Toen de Hebreeuwse tekst eeuwen 
geleden in het Grieks werd vertaald, wist men niet 
goed raad met dit woord. Daarom schreef men maar 
het Griekse woord ‘organon’, een soort verzamelnaam 
voor ‘muziekinstrumenten’. Orgels zoals wij die kennen 
waren er in die tijd nog niet.

Toen Hiëronymus honderden jaren later de Psalmen 
vanuit het Grieks in het Latijn vertaalde  en het 
woord ‘organon’ in Psalm 150 tegenkwam, had dit 
woord inmiddels wél de betekenis gekregen van 
iets dat op onze huidige orgels lijkt. Zo is via de 
Grieks en Latijnse vertaling het orgel in Psalm 150 
terechtgekomen, hoewel de psalmdichter daar niet aan 
heeft gedacht. Vandaar dat in nieuwere vertalingen 
in plaats van een orgel een fluit te vinden is. Het 
oorspronkelijke woord lijkt namelijk het meest in die 
richting te wijzen.                                                                       

Dit neemt niet weg dat het orgel een prachtig 
instrument is om kerkmuziek ten gehore te brengen en 
gemeentezang te begeleiden. 

hAllelujA                                                                                                                                       
Met deze lofprijzing begint en eindigt Psalm 150. Het 
Hebreeuwse Hallelu betekent: looft! Jah is de afkorting 
van de Godsnaam, Jahwe. Halleluja: Looft God!  Psalm 
150 is vol van deze oproep. Geen vrijblijvend advies, 
maar een opdracht van Hogerhand! Looft God, want 
Zijn goedheid is groter dan het kwaad dat de wereld 
teistert en Zijn trouw sterker dan de ontrouw van ons 
mensen!

Waarom zijn we zo in de weer met de psalmen en 
andere kerkliederen? Waartoe dient die kerkmuziek? 
Het antwoord van Psalm 150 luidt: ‘Loof God om 
Zijn machtige daden en Zijn geweldige grootheid.’  
Ze rijgen zich aan één: de seizoenen, vol groei en 
bloei. Hebt u één dag niets te eten gehad? Dat 
alleen al is reden tot grote dankbaarheid! En de 
registers mogen helemáál open als het gaat over 
de grootheid van God in de Heere Jezus Christus, 
de Gekruisigde en de Opgestane, onze Verlosser.                                                                                                                             
Zeker, niet alle mensen kunnen even goed zingen. 
Maar dat is niet erg. Iemand zei ooit: 'Het zou stil 
zijn in de bossen als alleen de beste vogels zouden 
zingen.'  Én: je kunt God ook loven met stíl ontzag! 
Gelukkig maar.

Psalm 150 eindigt met: ‘Laat alles wat adem heeft de 
HEERE loven! Hallelujah! Dat het in ons moge zingen, 
ondanks alles, nu en in eeuwigheid.

ds. J.A. Brussaard

Psalm 150 •  Pagina 19Trui Bredewold-Felix •  Pagina 18



AchTer heT rugWerk 
sTil verscholen

ziT eenzAAM onze orgAnisT
die voor de geMeenTe pAs gAAT leven

Als hij zich een keer vergisT
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hEt engeltje 
DAt NIEt EENs 

vliegen KON...
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“GROTE SchOONMAAK”

Tekst: Bertil Brink

Er was eens een kostertje van 
amper 20 jaren jong. Slechts 
enkele maanden was hij in dienst 
van de hervormde gemeente van 
IJsselmuiden - Grafhorst. Trots 
was hij op zijn interessante baan. 
En fanatiek ook. ’t Was in april 
1994. Het voorjaar zat duidelijk 
in de lucht. Tijd voor de grote 
schoonmaak betekent dat!

Stukje bij beetje werd de oude 
Dorpskerk onder handen genomen. 
Zo ook het orgel. Dat moest 
natuurlijk uiterst voorzichtig was 
hem nog verteld. Niet aan de pijpen 
komen en ook het pedaal gewoon 
laten zitten. Enthousiast was hij er 
aan begonnen. Bovenaan beginnen, 
zo hoort dat immers. Daarom met 
stofzuiger en borstel helemaal 
bovenop het orgel geklommen…

Niet teveel naar beneden kijken. 
Zeker niet aan de voorkant, want 
daar kijk je helemaal zo die 
duizelingwekkende diepte in. Nee, 
voorzichtig! En zo werd de dikke 
laag stof boven op het orgel keurig 
door de stofzuiger verorberd. 

’t Ging mooi. Op zo’n plek heb je 
tenminste ere van je werk (al zou 
niemand er wellicht iets van zien 
of merken). Tenminste…

Op het mooie orgel in de 
IJsselmuider kerk staan 5 beelden. 
2 Engeltjes met een trompet (of 
wat het ook maar is), 2 zangers 
én middenin koning David met de 
harp. En dat in een protestante 
kerk. Zijn we toch niet zo tegen 
beelden? De 5 figuranten staan op 
een voetstuk (net als ik - toen 
nog tenminste) en ze ‘hangen’ min 
of meer lichtelijk voorover, vast 
gehouden door een ijzerdraad. 
Een redelijk verroest ijzerdraad 
overigens.

Juist door het uiterst voorzichtige 
en behoedzame gemanoeuvreer 

daar bovenop, ging ‘t kostertje een 
fout maken. Met het puntje van de 
schoen (maat 44 slechts) haakte 
hij achter de ijzerdraad van het 
linker engeltje. Nou, dat bleek dus 
een ijzerdraad van niks. Maar dat 
was het ergste niet. De draad brak 
en in een ondeelbaar ogenblik 
dacht het engeltje: dit is mijn kans, 
na zoveel jaren trouwe dienst ga ik 
er maar eens vandoor!

Maar ach en wee, wat bleek nou 
toch. Het engeltje kon niet eens 
fatsoenlijk vliegen… In honderd, nee 
in duizend stukjes, spatte het op 
de kille kerkvloer uiteen. Wat een 
schrik en wat een ramp voor hem, 
die daar als versteend bovenop dat 
orgel achterbleef. Ongelofelijk. Hoe 
ga ik dát oplossen. Daar heeft dat 
kostertje, met bonzend hart, wel 
een hele poos over zitten denken!

In ieder geval eerst nog maar eens 
geen slapende honden wakker 
maken. Alles aangeveegd en in 
een grote doos gedaan. Een kennis 
van de Monumentenwacht schoot 
te hulp. Ook het rechter engeltje 
werd van het orgel gehaald en 
diende als voorbeeld. Met een 
paar kilo gips en veel montagekit 

en wie weet wat nog meer werd in 
de werkplaats de engel hersteld. 
Enkele weken lang sierden slechts 
3 beelden het orgel. Maar niemand 
viel het gelukkig op. En op een 
mooie dag kwamen de beide 
brave broeders terug in de kerk. 
Met (onnoemlijk veel) dank aan die 
kennis. 

“En ze leefden nog lang en 
gelukkig…”

EEN redelijk verroest 
IJZERDRAAD…
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VIER VRAGEN AAN…

1. WAT kunT u verTellen over uW jeugd en heT 
gezin WAArin u opgroeide?

‘Mijn ouderlijk huis staat aan de Sportlaan. Daar ben ik op 
9 oktober 1940 geboren. Ik was het vierde kind, later is 
het gezin uitgegroeid tot negen kinderen. Mijn vader moest 
wat bijverdienen in die tijd. Daarom was hij dirigent van 
vier koren en gaf hij thuis ook orgellessen. Het was een 
hele muzikale man, die ook heel mooi kon zingen. Hij was 
diegene die mij in aanraking bracht met het orgel. Toen hij 
mij niets meer kon leren, heb ik jarenlang orgel- en pianoles 
gehad van Klaas-Jan Mulder.’

2. WAnneer Werd u orgAnisT in de dorpskerk?
‘In 1959, toen ik nog een jonge knaap was. Voor die tijd zat 
ik altijd met mijn ouders onder het orgel. Ik vond het heerlijk 

om naar de organisten te luisteren, met name Van Halm 
vond ik een verfrissing. In januari 1958 heeft mijn vader 
aangevraagd of ik mocht oefenen op het kerkorgel in de 
Dorpskerk. Een jaar later begon men twee diensten per 
zondagmorgen in de Dorpskerk te houden, dus moesten 
er ook organisten bij komen. Dat was het moment om 
samen met oud-klasgenoot Henk van den Belt hier als 
organist aan de slag te gaan. Dit heb ik mede te danken 
aan de heer Held, die bij ons thuis kwam en mij daar 
orgel hoorde spelen. Tot de laatste zondag van 1974 ben 
ik als organist aan de Dorpskerk verbonden gebleven. In 
1975 ben ik organist van de Broederkerk geworden. Mijn 
vader vond het maar niets dat ik naar Kampen ging. 
Zelf kan ik nog steeds zeggen dat ik heel prettig in 
IJsselmuiden gespeeld heb.

In het verleden ben ik ’s avonds meermaals vanuit ’t Harde, waar ik in militaire dienst 
lag, liftend naar de Dorpskerk gekomen, om weer te oefenen op het Verhofstadt-orgel. 
Om 11 uur ging ik dan weer met de trein naar de basis terug…’  

3. WAT kunT u nog verTellen over uW eersTe diensT, die u op heT orgel 
vAn ijsselMuiden Begeleidde? 
‘De eerste dienst was heel spannend, ondanks dat we de psalmen op hele noten 
zongen. Toen durfde ik haast nog geen pedaal te spelen, want ik was ergens bang 
dat het verkeerd zou gaan. Gelukkig ging het allemaal goed. Langzamerhand kreeg je 
er steeds meer handigheid in. Doordeweeks kon ik mij uitleven. Ik vond het prachtig 
om de fluit 2 intensief te benutten. Met de tijd werd je steeds zekerder van je eigen 
zaak. Ik heb toen ook wel orgelconcerten gegeven op zondagmiddag, op verzoek 
van verenigingen. Dat heb ik altijd leuk gevonden.’ 

4. Welke herinneringen BeWAArT u AAn heT orgel?
 ‘Het was een orgel met een vrij bescheiden klank, met een viervoetsfront en een 
tweevoetsonderwerk. Soms miste je de draagkracht, maar toch heb ik er altijd prettig 
op gespeeld. Je bent aan een bepaalde klank gewend. Ik hoop dat, wanneer het orgel 
weer helemaal gerestaureerd is, de draagkracht groter wordt. De samenzang steunt op 

de bas, niet op de hoge geluiden. Het is in zekere zin een 
uniek orgel, dat niet te vergelijken valt met andere orgels. 
Daarom vind ik dat we er heel zuinig op moeten zijn.’ 

Tekst: Niek teune

‘Ons kerkblad’ 7 december 1974

Henk van Putten was van 1959 tot de laatste zondag van 
1974 aan de Dorpskerk verbonden als organist. In het 
kader van dit magazine werd Henk benaderd voor een 
aantal vragen, waar hij graag antwoord op wilde geven. 
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Matthijs 
Verhofstadt ORGElBOUwER

Vader Verhofstadt had een brouwerij en 
was gedurende vele jaren president van de 
schepenbank. De ouders van Matthijs stamden af 

van aanzienlijke families. Goed katholiek waren ze ook, 
drie van zijn broers werden priester en drie van zijn 
zusters gingen als non door het leven. Toen zijn moeder 
in 1701 stierf erfde Matthijs een klein huis in Gemert 
waar hij op zichzelf ging wonen, maar in 1714 kocht hij 
het Hofgoed, een aanzienlijk pand dat van zijn moeders 
familie was geweest. Na een grondige verbouwing trok 
hij daar rond 1718 in.

Op 17 mei 1722 kwam er een einde aan zijn (tamelijk 
lange) vrijgezellenbestaan en trouwde Matthijs met de 
26-jarige Anna Bijnen uit Valkenswaard, dochter van 
Huybert Laurens Bijnen, een zeer welgestelde valkenier. 
Uit dit huwelijk werd in 1725 een zoon Peregrinus 
geboren, maar deze is waarschijnlijk jong overleden, 
want hij wordt later nergens meer genoemd. 
Nadat Matthijs al eerder burgemeester van Gemert was 
geweest, werd hij in 1729 min of meer naar familietraditie 
tot schepen benoemd. Op 6 april 1731 overleed hij 
geheel onverwacht op 53-jarige leeftijd te Gemert. 

Zijn interesse voor het orgelbouwen kan gewekt zijn 
door de omstandigheid dat er in de heerlijkheid Gemert 
in zijn tijd een zekere orgelbouwcultuur heerste. Met 
name Jan van Dijck genoot bekendheid en zou zijn 
leermeester geweest kunnen zijn. 

Zijn werklijst omvat tien door hem gebouwde orgels 
en daarnaast vele reparaties en uitbreidingen. Want 
tussen de bedrijven door heeft hij verscheidene 
onderzoeken, rapportages, onderhouds-, uitbreidings- en 
restauratiewerkzaamheden uitgevoerd, onder meer aan 
belangrijke orgels in Arnhem, Den Bosch en Helmond.

Het eerste dat bij nadere beschouwing van zijn werkterrein 
opvalt, is dat de katholieke en Brabantse Matthijs 
Verhofstadt voornamelijk in niet-katholieke noordelijke 
contreien werkzaam was, vaak op vele dagreizen afstand 
van thuis. Het is overigens waarschijnlijk dat hij meer 
centraal in zijn werkgebied voor kortere of langere tijd 
een werkplaats heeft gehad, waar hij kon werken en het 
voor een orgel benodigde materiaal kon opslaan. 

Dat men Matthijs Verhofstadt in Gemert wist te vinden 
onderstreept zijn uitzonderlijke vakmanschap.

In de St.-Janskerk van Gemert (Noord Brabant) werd op 16 augustus 1677 
Matthijs Verhofstadt gedoopt. Hij was het dertiende en jongste kind van 
Peregrinus Verhofstadt en Elske Strijbosch. 

Dit laatste moge ook blijken uit het feit dat zijn 
werk navolging kreeg. Als een van zijn leerlingen 
wordt Matthijs van Deventer uit Gendt genoemd, die 
nog het meest in zijn voetsporen trad. Na de dood 
van Matthijs Verhofstadt in 1731 volgde hij hem op 
als stadsorgelbouwer van Nijmegen en voltooide het 
orgel in de Broerenkerk aldaar, waaraan Verhofstadt 
gewerkt had en dat  eigenlijk zijn grootste (meester)
werk had moeten worden. De vooraanstaande plaats 
die Verhofstadt dus inneemt tussen de Nederlandse 
orgelbouwers is niet zozeer een gevolg van de omvang 
van zijn oeuvre, maar komt meer door de bouwkundige 
en muzikale kwaliteiten ervan.

Het nieuwe orgel in Utrecht verving 
een in 1638 bij Johan Gerritsz. te 
Amsterdam aangekocht orgel. 75 Jaar 
later is het in een geheel vervallen 
toestand geraakt en adviseert 
Verhofstadt (na een inspectie) een 
nieuw orgel te bouwen. In dit nieuwe 
orgel wordt echter nog wel wat 
pijpmateriaal van het oude gebruikt, 
zodat ons orgel tot op de dag van 

vandaag nog vroeg 17e eeuws pijpwerk bevat! Het snij- 
en beeldhouwwerk aan en op het orgel werd vervaardigd 
door de Utrechtse beeldsnijder Johan van Damast. Hij 
maakte onder andere een beeld van een zwaan onder 
aan het orgel, wat in 1880 in Utrecht achtergebleven is.

Matthijs heeft ons orgel zeker niet in zijn eentje 
gebouwd, maar samen met zijn medewerker Theodorus 
Schiffers. Deze Theodorus liet zijn naam ergens in het 
orgel achter: ‘Theodorus Schiffers me fecit 1716’. Helaas 
is dit met een vorige restauratie verdwenen, maar werd 
in ieder geval wel ‘gedocumenteerd’!

 … ZIJN uITZONDERLIJKE 
VAKMANSchAP

“IN DE hEERLIJKhEID GEMERT hEERSTE 
EEN ZEKERE ORGELBOuWcuLTuuR”

Tekst: Bertil Brink

Bronnen:
Brabantse biografieën. 
levensbeschrijvingen van bekende en 
onbekende Noordbrabanders; 
Martien Verbruggen, 
J. van Oudheusden e.a.

welk een lofbaarlijk werk. Bijdragen tot 
de geschiedenis van Gemert; 
Martien Verbruggen 1995

Onderzoek van Peter van Dijk 
(orgeladviseur)

ThEODORuS SchIffERS ME fEcIT 1716
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cOMMISSIE TOT geldinzameling
voor de aanschaf VAN EEN ORGEL

Adolph Werner 
Ravenshorst DE EERstE 

ORGANIst
Adolph Werner Ravenshorst is op 2 maart 1847 geboren te Ambt 
Ommen. Hij was de oudste van de 4 kinderen van Marten Adolfs 
Ravenshorst en Jantje Makkinga. 22 Mei 1873 trouwde hij op 26 jarige 
leeftijd met de bijna 4 jaar oudere Johanna Ravenshorst, een achternicht 
uit de stad Ommen. Bij dit huwelijk, wat in Ommen wordt gesloten, vermeld de ambtenaar dat de bruidegom 
hoofdonderwijzer is. Adolph Werner is dan namelijk al een paar jaar aan het werk in IJsselmuiden. Ruim 
een jaar na hun trouwen wordt in augustus 1874 bij de burgerlijke stand van IJsselmuiden een levenloos 
geboren zoontje aangegeven. Na deze baby zijn geen andere kinderen meer geboren.

hoofdonderWijzer
Ravenshorst is in 1870 zijn lange loopbaan 
begonnen in de oude dorpsschool, naast de 

kerk, aan de Dorpsweg. Aan de school vast was 
ook het woongedeelte voor de hoofdonderwijzer. 
Deze school is vlak voor zijn komst nog verbouwd 
en uitgebreid met een derde lokaal, maar is al 
snel weer te klein. In 1893 wordt de oude school 
vervangen door een prachtige nieuwe school 
(6 lokalen / 288 leerlingen) met onderwijzers-
woning, eveneens gelegen aan de Dorpsweg, maar 
nu meer richting de Nieuweweg. Eind 1910, na ruim 
40 jaar trouwe dienst, vindt meester Ravenshorst 
het welletjes. Niet lang heeft hij echter van zijn 
pensioen kunnen genieten. Na een langdurige ziekte 
is ‘de oude meester Ravenshorst’, in de leeftijd van 
65 jaar, op 5 maart 1912 overleden.

kerkelijke funcTies
Het is niet helemaal duidelijk, maar waarschijnlijk 
is Ravenshorst in maart 1882 verkozen tot 
Kerkvoogd. In december van dat jaar werd 
hij door de andere Kerkvoogden gekozen en 
benoemd tot kerkelijk ontvanger. Vanaf dat 
moment is hij de administrateur, de notulist, de 
correspondent en vaak ook de woordvoerder 
van het college. Tijdens deze zelfde vergadering 
wordt hij ook nog eens benoemd als koster. Hij 
krijgt daarvoor jaarlijks 75 gulden, maar moet 
daarvan 25 gulden afstaan aan onderkoster 
Felix (die overigens ook voor al het werk dat bij 
deze functie hoorde opdraaide). Het is duidelijk 
dat de nog jonge Ravenshorst aanzien en 
vertrouwen geniet van de andere en veelal oudere 
bestuurders in IJsselmuiden. >>

Adolph werner Ravenshorst



orgelWens
In 1884 richtte Ravenshorst een commissie op 
tot geldinzameling voor de aanschaf van een 
orgel in de Dorpskerk. Als voorzitter heeft hij 
zich bijzonder ingezet genoeg geld bij elkaar 
te krijgen om de financiering van het maar 
liefst ongeveer   f 1600,- kostende project 
rond te krijgen. Bovendien maakte Ravenshorst 
zich niet alleen druk voor de aanschaf, maar 
was hij ook de eerste vaste organist van de 
hervormde gemeente. Hij had aangeboden in de 
beginperiode (i.v.m. de financiële positie van de 
gemeente) belangeloos te spelen. 

De officiële benoeming kwam uiteindelijk op 
1 oktober 1887 en de beloning die bij deze 
functie hoorde was een jaarwedde van f 100,-. 

Bij het funderen van 2 pilaren voor de nieuwe 
orgelgalerij werd een grafkelder ontdekt. De 
schoolmeester had, samen met ouderling 
H. Jonker, de euvele moed deze te openen 
en te bekijken. In 1969 vond men (tijdens de 
restauratie) in deze kelder een gegraveerde loden 
plaat met de inscriptie ‘Geopend april 1885, 
5 kisten. A.W. Ravenshorst en H. Jonker’.

Adolph Werner Ravenshorst •  Pagina 32

“DE EERSTE
VASTE ORGANIST”

Andere speciAliTeiTen…
• Voorzitter van ‘De Vereenigde Tuinbouwers’ 
• Voorzitter van de Zang- en Reciteervereniging  ‘de Eendracht’ 
• Voorzitter van ijsclub ‘Meerzicht’ 
• Bestuurslid van de afdeling IJsselmuiden van het Groene Kruis
• Cursusleider tweejaarlijkse Rijkslandbouwcursus 
• Leraar Winter Tuin- en Landbouwcursus. 
• Lid van diverse commissies op het gebied van onderwijs, bijvoorbeeld van de commissie tot wering van 
schoolverzuim en van de commissie van toezicht op het lager onderwijs.

Toen maandag jl. de vloer van een 
der zitbanken in de hervormde Kerk 
te IJsselmuiden moest verwijderd 
worden voor de plaatsing van 
een der ijzeren pilaren, waarop 
de galerij voor het door de 
kerkvoogden aangekochte orgel 
komt te rusten, ontdekte men 
toevallig een grafkelder, waarin 
nog vijf lijkkisten aanwezig 
waren. Twee dezer kisten bevatten 
overblijfselen van lijken, vroeger 
in dezen kelder bijgezet. In de 
3 overige kisten, waarvan nog 2 
in betrekkelijk gaven toestand 
(een is geheel vergaan) worden de 

geraamten gevonden, waarschijnlijk 
van een man en eene vrouw. Enkele 
kledingstukjes hebben met goed 
gevolg den tand des tijds weerstand 
geboden. Te oordelen naar de kist 
moet de man bijzonder lang zijn 
geweest. De kelder is 13 voet lang 
en was zeer droog.
Men heeft tot nu toe niets kunnen 
vinden waaruit de herkomst van 
dezen kelder blijkt. Geen naam 
noch jaartal heeft men kunnen 
ontdekken: misschien is de zerk 
die de opening afsloot, bij het 
herstellen der kerk door een gewone 
deksteen vervangen.

Kamper Krant van Donderdag 16 april 1885

Tekst: Bertil Brink

Bronnen: 
Archief hervormde gemeente 

IJsselmuiden – Grafhorst

Adolph werner Ravenshorst  (1847 - 1912) 
hoofdmeester van de Openbare school  te IJsselmuiden; 

Bertil Brink - artikel in het tijdschrift van 
de historische Vereniging Jan van Arkel, 2013
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We hebben het steeds over ‘ons orgel’. En natuurlijk, het ís 
ons orgel. Al ruim 130 jaar lang. Maar nog langer was het 
orgel eigendom van een andere gemeente en wel van de 
Evangelisch Lutherse gemeente te Utrecht. Het was deze 
gemeente die in 1716 het orgel liet bouwen en meer dan 
160 jaar lang de lofzangen liet begeleiden door de koning 

der instrumenten.

GEMEENtE tE UtREcht

de geschiedenis vAn de luTherse kerk in uTrechT 
Lutheranen waren er al in Utrecht. En rond de reformatie 
vluchtten er vanuit de Zuidelijke Nederlanden ook veel 
aanhangers van Luther naar het noorden. 
Zo ontstonden flinke Lutherse gemeenten. Helaas 
was er voor hen geen ruimte, want het Calvinistische 
protestantisme was de enige toegestane religie. Daarom 
kwamen deze (verboden) gemeenten samen in huizen 
en/of schuren. De ‘kerk’ waar de Utrechtse Luthersen 
samen kwamen stond aan de Strosteeg. Vanaf 1638 
hadden zij daar zelfs al een orgel, welke in 1716 
vervangen werd.

Later kwam er meer vrijheid, groeiden de gemeenten 
en in 1742 ging de Lutherse gemeente van Utrecht op 
zoek naar een echt kerkgebouw. Zij vonden dat in de 
kapel van het voormalige katholieke Ursulaklooster, die 
ze verbouwden tot kerk.      
Uiteindelijk werd deze eigen kerk aan de Hamburgerstraat 
eind 1745 ingewijd.

de evAngelisch luTherse geMeenTe Te uTrechT
De Lutherse Gemeente Utrecht nodigt heden ten dage 
mensen (onder andere) uit via hun eigen site: ‘Ben je 
op zoek naar een hartelijke, gezellige kerkgemeenschap? 
Naar mooie muziek en diepgang in een dienst?  Ben je 
van huis uit Luthers en wil je dat ook in Utrecht vinden? 
Of ben je benieuwd naar wat Luthers is? Kom langs bij 
onze gemeente!’

Elke zondagmorgen is er om half 11 een dienst. En 
vooraf is er natuurlijk koffie. Na afloop trouwens ook! 2 
Vrouwelijke predikanten geven samen met de kerkenraad 
leiding aan de gemeente, met gesprekskringen, jeugdwerk, 
cursussen en alles wat er bij hoort. 
Zie: www.elgutrecht.nl.

EEN hartelijke, 
gezellige KERKGEMEENSchAP

Evangelisch lutherse kerk te Utrecht

het nieuwe orgel in de lutherse kerk.

Tekst: Bertil Brink

Bronnen:
informatie over de Evangelisch-lutherse gemeente 
te Utrecht van het Utrechts Archief op 
www.archieven.nl   

www.elgutrecht.nl (website van de 
Evangelisch lutherse gemeente te Utrecht)

heT orgel in de ‘luTherse periode’ (1716-1880) In het gebouw aan de 
Strosteeg was het oude orgel in 1716 in een vervallen staat. Door het 
gemeentelid Barend van Bekom werd een nieuw orgel geschonken. Hier 
begint dus de geschiedenis van ‘ons orgel’. In 1745 wordt het orgel door 
J.H.H. Bätz voor 325 gulden verhuisd naar de nieuwe kerk en tevens 
gerepareerd. Achter het orgel werd een grote muurschildering gemaakt  
(als achtergrond van het orgel) welke  bestond uit grote blauwe gordijnen. 
Goed om te weten dat het orgel in de ‘Lutherse periode’ smaller was dan 
in de ‘IJsselmuider periode’. De 2 zijtorens zaten er namelijk nog niet aan.

‘‘DE LuThERSE PERIODE’’

Van 1745 tot 1880 doet het Verhofstadt-orgel dus dienst aan de 
Hamburgerstraat, waar het in de periode 1825 - 1827 nog reparaties 
en een uitbreiding ondergaat. Ook wordt het dan verfraaid met onder 
andere drie nieuwe kastbekroningen, twee bazuinblazende engelen op 
de hoektorens en een urn met aan weerszijden afhangende, door de 
engelen vastgehouden slingers op de middentoren.
In 1880 krijgt de lutherse kerk een nieuw orgel en wordt het oude 
verkocht. Het orgel is dan in slechte staat. Voor het nieuwe orgel 
worden de genoemde decoraties van het oude gebruikt, alsook het 
zogenaamde zwaansbeeld van 1717. Deze versierselen horen dus van 
oorsprong bij het (ons!) Verhofstadt-orgel.
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ORGELADVISEuR
Peter van dijk

Op basis van dat onderzoek maakt de adviseur, 
natuurlijk in samenspraak met de eigenaar van 
het orgel, een restauratieplan. Dat restauratieplan 

behoeft de goedkeuring van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed (RCE) en van de burgerlijke gemeente.
Vervolgens worden gespecificeerde offertes aangevraagd 
bij enkele, voor het restaureren van orgels die 
onder bescherming van de Monumentenwet vallen, 
gekwalificeerde orgelmakers. De adviseur begeleidt dit 
offerte-traject dat resulteert in de keuze voor en de 
opdracht aan een orgelmaker.

Na de demontage van het instrument inventariseert de 
adviseur samen met een orgelspecialist van de RCE en de 
orgelmaker alle orgeldelen. Daarbij worden bijvoorbeeld 
de toonhoogte-inscripties op de pijpen in kaart gebracht, 

de metaalsamenstellingen van de 
pijpen onderzocht en wordt het 
pijpwerk nauwkeurig opgemeten. 
Vervolgens begeleidt de adviseur 
de werkzaamheden, steeds in 
overleg met opdrachtgever en 
de RCE. Dit mondt uit in een 
eindkeuring en een eindverslag.

Peter van Dijk (1952, Groningen) 
studeerde orgel, klavecimbel, kerkmuziek 
en muziekwetenschap in Utrecht en Amsterdam. 
Sinds 1970 woont en werkt hij in of vanuit de stad 
Utrecht. Hij geniet een grote internationale reputatie 
als organist, (gecertificeerd) orgeladviseur, masterclass-
docent, voordrachthouder, muziekregisseur, jurylid bij 

De rol van een (orgel)adviseur is te vergelijken met die van een architect. Bij een restauratie van 
een rijksmonumentaal orgel - zoals dat in IJsselmuiden - is het inschakelen van een gecertificeerd 
adviseur verplicht. 
De adviseur begint met een onderzoek naar de geschiedenis van het orgel. Daartoe worden archieven 
en literatuur geraadpleegd en wordt het orgel zelf zo goed mogelijk onderzocht. Zo goed mogelijk, 
want soms - zoals in IJsselmuiden het geval was - bleken niet alle orgeldelen voldoende goed 
bereikbaar te zijn.

“DE ADVISEuR BEGELEIDT hET TRAJEcT”
concoursen en publicist. Zijn spel is op ruim 45 
cd’s vastgelegd en hij schreef talrijke artikelen 
en enkele boeken, over (orgel)muziekgeschiedenis, 
uitvoeringspraktijk en orgelbouw(historie). Als 
orgeladviseur was c.q. is hij betrokken bij vele 
nieuwbouw- en restauratieprojecten in Nederland 

(onder meer in samenwerking met de Commissie 
orgelzaken voor de PKN en met de RCE), Duitsland, 
Frankrijk, Noorwegen, Polen en Tsjechië. In 2013 
is hij als orgeladviseur een samenwerkingsverband 
aangegaan met Jaap Jan Steensma. 
Zie ook: www.orgeladvies.nl

Tekst: Peter van Dijk
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Verstoft orgel interieur
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hEt plAn
VAN aanPak
Het IJsselmuider orgel heeft een ongekend bewogen geschiedenis achter de rug. U heeft 
hier al over kunnen lezen. Het in 1717 gebouwde orgel bevat zelfs pijpen uit het orgel 
dat de Utrechtse Lutheranen in 1638 in Amsterdam kochten.

Ondanks de vele verhuizingen en 
verbouwingen is er veel materiaal 
uit de periode 1638-1885 bewaard 

gebleven. De wijzigingen uit 1913 en 1946 
zijn echter in 1967 goeddeels ongedaan 
gemaakt. Door de wijzigingen uit 1967 
en 1982 was de toegankelijkheid van het 
orgelinterieur voor regulier onderhoud 
(bijvoorbeeld stemmen) onaanvaardbaar 
slecht geworden. Daardoor was het 
pijpwerk beschadigd geraakt.

Handhaven van de bestaande technische 
aanleg was dan ook geen optie. Maar 
reconstructie van de toestand van 1717 
was ook niet wenselijk. Niet alleen zou 
dat impliceren dat prachtig pijpwerk uit 
1826 en 1880 verwijderd zou moeten 
worden, maar het orgel zou in de 
gedaante-1717 te klein zijn voor de 

gemeentezangbegeleiding in IJsselmuiden. 
Het kerkgebouw in IJsselmuiden is nu 
eenmaal veel groter dan dat in Utrecht. 
Bovendien was het orgelfront in 1880 
met zijtorens verbreed en het verwijderen 
daarvan was uit oogpunt van goede 
monumentenzorg natuurlijk niet aan de 
orde.
Daarom is geopteerd voor handhaving van 
het front in de toestand-1880, grotendeels 
herstel van de inwendige toestand-1826, 
met toevoeging van onder meer twee 
zelfstandige pedaalstemmen om het orgel 
een voldoende klankfundament te geven 
voor de IJsselmuider kerk.
Op deze wijze kon een zowel praktisch 
als historisch verantwoord concept 
worden gerealiseerd, waarbij tevens het 
orgelinterieur voldoende toegankelijk 
gemaakt is voor onderhoud.

EEN ZOWEL 
PRAKTISch ALS 

hISTORISch 
VERANTWOORD 

cONcEPT

Tekst: Peter van Dijk
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vulPenvan
De fa. 

Gebroeders 

b.v. te Utrecht

In 1940 werd de firma Gebr. van 
Vulpen opgericht, maar na 1945 pas 
actief als gevolg van de Tweede 

Wereldoorlog en wat daaruit voortkwam. 
Het eerste nieuw gebouwde orgel, met 
gebruikmaking van ouder pijpwerk, staat 
in Willemsoord in de Hervormde Kerk 
(1949). En het geheel nieuwgebouwde 
instrument in de Hervormde Kerk van 
Beek (1950) was het eerste dat werd 
gemaakt in samenwerking met de 
Orgel-commissie van de Nederlands-
Hervormde Kerk.

In 1950 verhuisde het bedrijf naar 
de Ambachtstraat in het centrum van 
Utrecht, waar in de werfkelder een 
gieterij werd ingericht zodat men zelf 
de platen orgelmetaal kon vervaardigen 
voor het maken van de orgelpijpen.
Uit de vroege jaren vijftig stamt ook 
het orgel in Kraggenburg. De leiding 
van het bedrijf was in handen van 
‘Baas Jos’. Zijn broer ‘Baas Rijk’ hield 
zich bezig met de pijpenmakerij en het 
onderzoeken en documenteren van 
historisch materiaal. Rond 1952 komt de 
derde broer, Evert (1929-2003), in het 
bedrijf werken op de intonatie-afdeling. 
In die tijd is de firma op advies van 
Lambert Erné zich gaan verdiepen in 
het werk van de firma Marcussen uit 
Denemarken. De instrumenten die door 
hen waren gemaakt voor de NCRV-
studio in Hilversum en de Nicolaï-kerk 
te Utrecht zijn een grote inspiratiebron 
geweest voor de jonge orgelmakers en 
hun medewerkers.

In Bruinisse werd het eerste twee-klaviers 
orgel gemaakt. Kenmerkend voor het 
enthousiasme is de opmerking uit het 

krantenbericht naar aanleiding van de ingebruikname 
op 9 oktober 1954 over de aankomst van de heren 
van Vulpen met hun personeel met de veerboot als 
ware het een voetbalelftal.
In de loop der jaren is een bedrijf ontstaan waar 
vrijwel alles van het orgel door eigen specialisten 
werd vervaardigd. 
Kenmerken van de klank in die tijd zijn transparante 
prestantregisters, slanke fluiten, boventoonrijke 
tongwerken, plena met een duidelijke klankkroon en 

geprononceerde aanspraak. In deze “neo-barokke” 
traditie was de firma een overtuigende voortrekker 
zowel in klank als in vormgeving.  Uit die periode 
stammen de orgels in Luttelgeest en Dronten. In de 
jaren voor 1970 begint de Nederlandse orgelbouw 
een andere weg in te slaan. Men heeft de behoefte 
aan meer breedte in de orgelklank. Het klinkend 
verschil tussen oude en nieuwe orgels vindt men 
te groot. Op initiatief van o.a. Klaas Bolt gaat men 
zich meer oriënteren op de klassieke ambachtelijke 
bouwwijze, dit ook in navolging van de opkomst 
van authentieke uitvoeringspraktijk van oude muziek. 
Andere orgelmakers zijn eerder in die richting 
gaan werken, van Vulpen bleef nog langer in een 
overgangsfase doorgaan. Een voorbeeld hiervan zijn de 
instrumenten van Het Open Hof in Kampen (1973) en 
de Gereformeerde Kerk te Genemuiden (1976). Mede 
door het restaureren van historische orgels vond de 
huisstijl van het bedrijf steeds  meer aansluiting bij de 
oude orgels, bijvoorbeeld de restauratie van het door 
Appolonius Bosch gebouwde orgel in de Grote Kerk 
van Vollenhove. In navolging van andere orgelmakers 
werd onder advies van Klaas Bolt een kopie van het 
orgel te Oisterwijk gemaakt voor de Hervormde Kerk 
van Vierpolders (1979). De restauratie van Het Dom-
orgel te Utrecht is nog steeds een mijlpaal uit het 
bestaan van de firma. Ook de restauraties van het 
Duyschot-orgel te Hendrik-Ido-Ambacht en het van 
Deventer-orgel te Nijkerk zijn bepalend geweest voor 
de ontwikkeling van het bedrijf. Inmiddels werd elk 
nieuw orgel gebouwd volgens de klassieke traditie 
zowel in constructie, de te gebruiken materialen en 
de verwerking hiervan. In deze tijd begon de eerste 
generatie zich meer en meer terug te trekken en werd 
de leiding van het bedrijf voortgezet door Rijk van 
Vulpen, zoon van Jos, en Henk Bouwman. Uiteindelijk 
heeft Rijk het bedrijf in 1997 overgenomen. 

Een voorbeeld van een restauratie waarbij pijpwerk uit 
meerdere bouwfasen samenklinkt is het orgel in de 
Broederkerk van Kampen (1993) waarvan de oudste 
pijpen rond 1500 gedateerd worden. Uit de historie van 
dit orgel zijn de kas, de balgen en het oude pijpwerk 
de basis van een nieuwe ordening. Het zestigjarig 
jubileum werd gevierd in november 2000 waarbij 
tevens het nieuwe bedrijfspand aan de Tennesseedreef 
feestelijk geopend werd. De secularisatie heeft voor 
de Nederlandse orgelmakerijen tot gevolg gehad 
dat er minder opdrachten zijn te vergeven en de 
verschillende bedrijven kleiner zijn geworden. Werkten 
er rond 1970 nog ongeveer 40 mensen bij de firma, 
nu bestaat het team uit 7 vakmensen. >>

In 1939 hebben de broers 
Rijk (1921-1997) en 

Jos (1922-2012) van Vulpen uit 
Utrecht een orgeltje gemaakt 
van drie registers. Opgegroeid 
in een loodgietersbedrijf was 

Rijk opgeleid tot loodgieter en 
Jos tot meubelmaker. Voor het 
maken van een orgel hebben 

ze zich laten leiden door 
het bestuderen van orgels 

in hun directe omgeving, als 
orgelmakers waren ze min of 
meer autodidact. Dit eerste 

orgel is indertijd terechtgekomen 
in de kerk van de Oud 

Gereformeerde Gemeente te 
Grafhorst en deed bijna 60 jaar 

dienst! 

Tekst: Adriaan van Rossem
(werknemer Gebr. van Vulpen)
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De interne aanleg van het orgel zoals wij het aantroffen was 
bijzonder ongelukkig. De bereikbaarheid van het pijpwerk 
voor stemwerk liet zeer veel te wensen over. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat er veel pijpwerk ernstig beschadigd is 
in de loop der jaren. Door deze beschadigingen is de klank 
ook sterk achteruitgegaan. Ook als er zich een storing in 
de mechanieken voordoet kunnen veel onderdelen moeilijk 
bereikt worden. Het laat zien dat een orgel ontwerpen meer 
is dan alleen een mooie kas met frontpijpen. Er moet ook 
rekening worden gehouden met de interne ordening zodat 
het orgel eenvoudig toegankelijk is voor het plegen van 
onderhouds- en stemwerk.

Nu het orgel in feite herbouwd wordt hopen we juist ook 
op dit punt veel verbeteringen te behalen.
Voor de aanleg en uitvoering van de geheel nieuwe 
windvoorziening, speeltafel en mechanieken konden we 

gebruik maken van de ervaringen en gegevens die we 
verkregen hebben door de werkzaamheden die door ons 
zijn uitgevoerd in 2013 aan het orgel van de Barbara-kerk 
te Culemborg. Dit orgel heeft Verhofstadt in 1719 gebouwd, 
het is dus iets jonger als het orgel van IJsselmuiden.
In de klank van het orgel is een duidelijke breuklijn 
aanwezig tussen het oude en nieuwe pijpwerk. Er klinken 
twee verschillende klankwerelden naast elkaar. Ook in het 
herstel van de oude orgelklank kunnen de in Culemborg 
opgedane ervaringen richtingbepalend zijn.

Zo hopen ook wij dat het resultaat van onze werkzaamheden 
leidt tot een rehabilitatie van het Verhofstadt-orgel en dat 
het instrument een toegevoegde waarde heeft voor het 
vervullen van haar taken tijdens de erediensten en de 
klanken de luisteraars blijft bekoren.
Zie ook: www.vulpen-orgel.nl.
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Kerk overhoop

Vondsten
In het orgel zijn sporen gevonden uit alle 

perioden van de geschiedenis van het 
instrument. Weliswaar was reeds uitvoerig 

onderzoek gedaan door Thijs Snoeijer en Auke 
Vlagsma, maar door de onbereikbaarheid van 
diverse orgeldelen waren verschillende vragen 
noodgedwongen onbeantwoord gebleven.

Na de demontage van het binnenwerk gaf 
het orgel zijn laatste geheimen prijs. Zo kon 
de oorspronkelijke opstelling (1717) van het 
binnenwerk worden teruggevonden aan de hand 
van sporen in de orgelkast. Die opstelling was in 
1880, 1946 en 1967 drastisch veranderd.

Het was al duidelijk dat Verhofstadt in 1717 
deels gebruik had gemaakt van bestaand (17e 
eeuws) pijpwerk. Maar er bleek nog meer 17e 
eeuws pijpwerk aanwezig dan voor de demontage 
al werd vermoed. 
Op grond van de makelij en de metaalsamenstelling 

is het zeer waarschijnlijk dat dit 17e eeuwse 
pijpwerk afkomstig is uit een door de Utrechtse 
Lutheranen in 1638 in Amsterdam aangekocht 
nieuw orgel. Wel heeft Verhofstadt dit 
hergebruikte pijpwerk vermaakt om het in te 
passen in zijn concept. Aan de hand van de 
toonhoogte-inscripties uit 1638 en 1717 op de 
betreffende pijpen kon precies worden gevolgd 
wat Verhofstadt met dit 17e eeuwse pijpwerk had 
gedaan. Op grond van het bewaarde pijpwerk 
uit 1638 kan worden vermoed dat dit een klein 
orgel betrof, wellicht een huispijporgel. Hoe het 
er precies heeft uitgezien, weten we helaas niet.

Daarnaast hebben we toonhoogte-inscripties van 
alle verbouw-momenten na 1717 teruggevonden. 
De handschriften van drie generaties Bätz, van 
Zwier van Dijk, van Sanders, van Verschueren en 
van Hendriksen & Reitsma zijn alle gefotografeerd 
en gedocumenteerd. Zo kon precies worden 
nagegaan wat er op welk moment aan het orgel 
is gewijzigd.

Zo hebben de vondsten onze kennis van de 
werkwijze van Verhofstadt aanzienlijk vergroot en 
bovendien onze kennis van de Amsterdamse 17e 
eeuwse orgelbouw verrijkt.

“ hET ORGEL GAf ZIJN 
LAATSTE GEhEIMEN PRIJS ”

Karakteristieke inscriptie C van Verhofstadt
(het rechthoekje is een al uit de Middeleeuwen 
stammend, en in de 18e eeuw nog sporadisch 

gebruikt teken voor de letter C)

Grootste pijp Roefluit 4’ (hoofdwerk): 
pijp uit 1638 met een door Verhofstadt 
vervaardigde voet
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‘ ’
ER ZIt EEN JONGEN BIJ DE KEURINGs-
ARts VAN hEt UwV. DE ARts VRAAGt 
DE JONGEN wAt hIJ GRAAG ZOU wIllEN 
wORDEN.. 'IK wIl GRAAG ORGElBOUwER 
wORDEN', ZEGt DE JONGEN. 'BEN JE GEK?' 
ZEGt DE ARts. REAGEERt DE JONGEN: 
'Is DAt VEREIst DAN?'
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verTel eens ieTs over jezelf? 
Ik ben  Anne-Rike Visser, een 20 jarige student en volg 

de opleiding meubelmaker in Amsterdam en hoop aan het 
eind van dit schooljaar mijn papiertje in ontvangst te kunnen 
nemen.
Mijn oorspronkelijke herkomst is het mooie Putten en ben 
ondertussen naar het over gezellige Ederveen verhuisd, waar 
ik een gelukkige inwoner van mag zijn.
Ik heb tot en met de 4e klas van mijn middelbare school 
niet geweten wat ik daarna zou willen doen en heb na veel 
opendagen en informatie dagen gekozen om de richting van 
het houtbewerken te gaan doen. Een keus waar ik tot nu toe 
geen moment spijt van heb gehad en ik krijg ook niet de 
indruk dat het snel zal komen. Eerlijk gezegd word ik alleen 
maar enthousiaster!
Bij de restauratie van dit orgel moesten stagiaires betrokken 
worden. Ik mocht een van de stagiaires zijn die zich met 
dit orgel mocht bezig houden. Dit heb ik met veel plezier 
gedaan en heb hier ook veel van geleerd natuurlijk. 

heB je heel BeWusT gekozen voor een sTAge in de 
orgelBouW? 

Ik heb niet bewust voor orgelbouw gekozen. Het was voor 
mij meer een uitdaging en zoektocht naar een ander deel in 
dit vak. Toen ik begon met de stage bij van Vulpen had ik 
eigenlijk weinig tot geen verstand van orgels en ik kwam al 
gauw tot de conclusie dat het een veel groter, ingewikkelder 
en interessanter instrument is dan dat ik altijd dacht. 
  

hAd je ooiT Wel eens vAn ijsselMuiden gehoord 
en WAT vind je vAn diT deel vAn nederlAnd? 

Tsja, IJsselmuiden, wat zal ik daar eens van zeggen. Heel 
eerlijk gezegd had ik de naam wel eens gehoord, maar veel 
verder dan de naam kwam ik ook niet.
Een heerlijk klein dorpje, de mensen die er wat minder mee 
hebben of gewoon makkelijk willen zijn, zullen het hoogst-
waarschijnlijk een gat noemen. Ik vond het erg leuk om ein-

delijk het dorp en natuurlijk de kerk te kunnen zien, waar het 
orgel staat waar ik ook een bijdrage aan heb mogen leveren. 
We mochten die week van de opbouw van de kas op een 
mooie woonboot vertoeven (bed & breakfast) en bij komen 
van onze drukke en soms lange dagen, maar ondanks dat 
was dit ook een super ervaring!

hoe is de orgelBouW je ToT nu Toe BevAllen?
De orgelbouw bevalt me tot nu toe ontzettend goed! Het 

is een erg veelzijdig beroep, waar ik ook nog ontzettend veel 
heb kunnen leren. In hoeverre het strookt met de opleiding 
die ik volg valt mee, de basis is het zelfde, maar er komt zo 
veel meer bij kijken dan bij het maken van een meubel. Het 
komt allemaal preciezer, veel meer verschillende materialen 
en als kers op de taart… het restauratie gedeelte wat ik ook 

ontzettend interessant vind. Kortom, alles wat je naar mijn mening 
als meubelmaker (in opleiding) wil hebben.
Mijn werkvaardigheid werd op de proef gesteld toen ik aan het 
pedaalklavier begon. Zelf had ik me nooit gewaagd aan ronde 
vormen in de praktijk, maar daar werd nu toch echt verandering 
in gebracht. Na heel wat frustratie, leuk en lastiger werk, stond 
het resultaat er dan eindelijk en kon ik dus echt zeggen dat ik 
mijn eerste orgelonderdeel met succes had gemaakt. 

Doordat ik nog een stage kon lopen bij van Vulpen kreeg ik de 
kans nog veel meer voor dit orgel te doen, ik mocht verschillende 
onderdelen maken, waaronder nog een groot deel van het plakken 
van de balgen. Ook mocht ik helpen bij het plaatsen van een 
groot deel van het orgel in de kerk. 
Eén groot en interessant leer proces!

WAT zou je lATer Willen gAAn doen? 
Tijdens mijn stage bij Van Vulpen heb ik besloten dat ik 

erg graag in de wereld van de instrumentenbouw wil blijven. 
Dit is een onderdeel wat mij erg aanspreekt en mij enthousiast 
maakt, dus wie weet mag ik me over een paar jaar ook wel een 
orgelbouwer noemen! De tijd zal het leren. Daarnaast ben ik erg 
geïnteresseerd in de kunstgeschiedenis, dus een opleiding daarin 
na deze opleiding zou mij ook erg aanspreken. 

heB je / hAd je ook ieTs MeT orgelMuziek en/of ge-
MeenTezAng?

Het orgel is niet geheel onbekend voor mij, zelf kom ik ook elke 
zondag in een kerk waar het orgel elke keer opnieuw weer trouw 
mag klinken. Heel eerlijk gezegd is mijn interesse in orgels pas 
echt opgekomen na mijn eerste stage. Vooral omdat het zo veel 
groter en ingewikkelder is dan ik dacht.

WAT heB je nog op je hArT?
Ik ben erg blij dat ik deel heb mogen uitmaken van dit 

project!

Tekst: schriftelijk interview 
met Anne-Rike door Bertil Brink

stAGIAIRE BIJ 
ORGElBOUwER VAN VUlPEN

Anne-Rike
 Visser hMc MBO 

VAKSchOOL VOOR 
hOuT, MEuBEL EN 
INTERIEuR/LOcATIE 
AMSTERDAM
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ANNE-RIKE 
ME fEcIT 2015
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“u ONTVANGT SuBSIDIE...” 

In december 2013 ontving het College van 
Kerkrentmeesters van de hervormde gemeente van 
IJsselmuiden - Grafhorst het geweldige bericht dat 
de Provincie Overijssel een positief besluit heeft 
genomen op de subsidieaanvraag betreffende de 
restauratie van het orgel. 

Gedeputeerde Staten schrijven: uw aanvraag is met de 
andere ingediende aanvragen getoetst. De aanvragen 
hebben scores gekregen en zijn in een prioriteitsvolgorde 
geplaatst. Uw aanvraag is hoog genoeg geprioriteerd 
om voor subsidie in aanmerking te komen. U ontvangt 
subsidie voor de volgende prestatie: de restauratie van het 
Verhofstadt Orgel in de Dorpskerk te IJsselmuiden, zoals 
dit in uw aanvraag is beschreven. 

Waarom verleent de provincie eigenlijk subsidie op 
bijvoorbeeld het restaureren van een oud orgel in 
een dorpskerk ergens in de kop van haar uitgestrekte 
grondgebied? Op de website www.overijssel.nl zegt zijzelf 
daar het volgende over:

Overijssel is rijk aan cultureel erfgoed. Dit erfgoed vertelt 
het verhaal van Overijssel. Zowel in de steden als op het 
platteland zijn prachtige monumentale panden te vinden.

De geschiedenis van Overijssel is ook terug te vinden 
in onze streekculturen, streektalen en op bijzondere 
plekken, zoals de vele landgoederen. Het verhaal van het 
ontstaan van het landschap en de manier waarop onze 
voorouders hier hebben geleefd, gewoond en gewerkt is 
ook af te lezen aan archeologische vondsten.

Wij willen zorgen dat dit culturele erfgoed bewaard blijft 
voor de toekomst en zetten ons in voor het zichtbaar 
en beleefbaar maken ervan. We doen dit op verschillende 
manieren. Zo ondersteunen we eigenaren bij het zoeken 
naar nieuwe bestemmingen van karakteristieke panden, 
of dit nu bijvoorbeeld oude fabrieksgebouwen, schuren, 
kerken of scholen zijn. 

Ook investeren we in de restauratie van rijksmonumenten 
en ondersteunen we initiatieven die zich inzetten voor 
streektaal en streekgeschiedenis.

Mevrouw Maij, de gedeputeerde, schrijft hier ook over. 

Zie de pagina hiernaast voor haar bijdrage. En wat een 
ieder er ook van denken moge, wij zijn in ieder geval 
buitengewoon blij met deze zorg voor het cultureel 
erfgoed én met de toegekende subsidie natuurlijk! >>

ELEMENTEN VAN 
de geschiedenishOOfDsPONsOR:

‘DE PROVINcIE overijssel’ Wanneer ik mensen uit wil leggen waarom provincie 
Overijssel investeert in erfgoed haal ik graag een 
voorbeeld aan. Geen groots verhaal over een enorme 

rijksmonumentale kerk of belangrijke historische personen, 
maar een verhaal over een plein. In Oldenzaal moest het 
Plechelmusplein (met daarop de Plechelmusbasiliek) enkele 
jaren geleden op de schop. Hierbij werden ook archeologen 
ingeschakeld, want het plein was jarenlang als begraafplaats 
gebruikt. Tijdens de opgravingen bleek het veld groter dan 
gedacht: tussen de 9e en de 19e eeuw werd er begraven. 
2750 skeletten werden aangetroffen bij de opgravingen. Toen 
het archeologische werk was afgerond moest het plein opnieuw 
worden ingericht. In de bestrating wordt nu op een mooie 
manier verwezen naar de geschiedenis: in 31.000 klinkers is 
een kruisje gemaakt dat verwijst naar alle begravingen die 
er hebben plaatsgevonden. 1000 kruisjes zijn geglazuurd, als 
verwijzing naar de 1000 jaren dat de plek als begraafplaats 
diende. Op een subtiele, respectvolle en mooie manier worden 
verleden, heden en toekomst zo aan elkaar verbonden. Het 
plein is weer in gebruik en klaar voor de toekomst, maar laat 
haar verbinding met het verleden niet los. Het verhaal van 
deze plek blijft bewaard en wordt doorverteld en krijgt ook 
betekenis voor toekomstige generaties.
En het maakt daarbij niet uit of het een groot of een klein 
onderdeel is: alle elementen samen vormen het verhaal van 
Overijssel. Het orgel van de Hervormde kerk kent ook een 
rijke geschiedenis, want het werd al in 1716 gebouwd voor 
de Lutherse kerk in Utrecht en belandde jaren later via een 
advertentie in Overijssel. Na een tijdje dienst te hebben gedaan 
als noodorgel na een brand in Genemuiden kreeg het uiteindelijk 
zijn huidige bestemming. Een goed voorbeeld dus van een 
bewogen geschiedenis en van duurzaam erfgoedbehoud! 
Inmiddels maakt het orgel alweer vele jaren onderdeel uit van 
de Overijsselse geschiedenis.

We koesteren de plekken, gebouwen, verhalen, tradities en 
dialecten die Overijssel hebben gevormd en maken tot wat 

het nu is: een provincie rijk aan geschiedenis en karakter. We 
willen laten zien hoe veel moois er op dit gebied te vinden is 
in de provincie. En we willen dat enthousiasme overbrengen om 
ook andere te overtuigen van het belang van erfgoedbehoud.   

Het enthousiasme voor het orgel in de Hervormde kerk in 
IJsselmuiden hoeven we niet aan te wakkeren: hiervoor zet 
een groep mensen zich namens de kerk gelukkig actief in. 
Het orgel is één van de 4064 rijksmonumenten in Overijssel. 
Dit zijn kerken, landhuizen, woonhuizen, maar ook bijvoorbeeld 
archeologische plaatsen en grenspalen, poorten en 
boerderijen. Allemaal elementen van het verhaal van Overijssel. 
Samen met het Rijk zet de provincie in op het behoud van 
rijksmonumenten. We doen dit door geld beschikbaar te stellen 
voor grootschalige restauraties. Jaarlijks kennen we bijdragen 
toe en in 2013 betekende dit dat we de Hervormde kerk in 
IJsselmuiden blij konden maken met een mooi bedrag voor de 
restauratie van het orgel!

Zonder de inzet van de vele betrokkenen, vrijwilligers en 
professionals (want het is nog een lastig karwei, een orgel 
restaureren!) zou de restauratie echter niet gerealiseerd 
kunnen worden. En dat geldt eigenlijk voor alle aspecten van 
het cultureel erfgoed dat Overijssel rijk is: de inzet van mensen 
die zich verbonden voelen en zich hard maken voor het 
behoud is een absolute vereiste. Gelukkig zijn er in Overijssel 
heel veel mensen die elementen van de karakteristieke 
Overijsselse identiteit beschermen en uitdragen; en dat gaat 
van tradities zoals het Genemuider bovenstem zingen tot de 
Bornse Pinksterbruidjes en van rijksmonumentale gebouwen tot 
de rietbedekte dwarsritschuren in Markelo. Allemaal kunnen ze 
rekenen op aandacht en respect van betrokken mensen en dit 
vormt de basis voor toekomstig behoud. 

Ik wil al betrokkenen langs deze weg hartelijk bedanken 
voor hun inzet en iedereen feliciteren met de restauratie en 
ingebruikname van het orgel!

hester Maij, 
Gedeputeerde landbouw, natuur en cultuur
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IN gesprek MET
thijs snoeijer

De naam ‘Snoeijer’ is onlosmakelijk verbonden aan het orgel waaraan dit magazine gewijd is. In 
1885 was Jan Snoeijer als president-notabel betrokken bij de aanschaf van het orgel. Wanneer we 
iets minder diep in de geschiedenisboeken duiken, komen we te weten dat de achterkleinzoon van 
deze man, de ondertussen 69-jarige Thijs Snoeijer, al sinds 1981 als organist aan de Dorpskerk 
verbonden is. Reden genoeg om met hem in gesprek te gaan. 

Tekst en beeld: Niek teune

Thijs Snoeijer werd op 28 mei 1946 geboren aan 
de Dorpsweg in IJsselmuiden. Hij was de jongste 
van het gezin, met een broer en twee zussen. Het 
gezin verhuisde in 1951 naar de Trekvaart, waar 
Thijs de rest van zijn leven, hetzij met een korte 
onderbreking, gewoond heeft en nog steeds woont. 
In dat huis maakte hij voor het eerst kennis met 
de (orgel)muziek. ‘Toen ik een jaar of zes was, 
kochten mijn ouders een harmonium. Het was 
voor mij een ware sensatie, want dat sprak mij 
enorm aan. Je gaat als kind van alles proberen, je 
gaat zelf melodieën spelen. Mijn vader stimuleerde 
dat. Toen ik een jaar of acht was, stimuleerde 

hij mij ook om lessen te gaan volgen voor het 
harmonium. Ik heb eerst een tijdje les gehad van 
mevrouw Bredewold, een van de dienstdoende 
organisten hier. Daarna heb ik de stap gemaakt 
naar de Kamper Muziekschool. Meneer Niemeyer 
was daar mijn leermeester. Ik zal nooit meer 
vergeten dat we toentertijd jaarlijks een grote 
uitvoering hadden in de Stadsgehoorzaal, die zelfs 
werd gerecenseerd door de media. Tijdens een 
uitvoering zat ik achter het orgel en was ik naar 
hartenlust aan het spelen. De gladde vloer gooide 
echter roet in het eten, want al trappend gleed 
het orgel voor mij weg.

Meneer Niemeyer kon gelukkig op het laatste moment 
nog ingrijpen en het orgel weer naar mij toeschuiven.’
Het jongetje werd een tiener, die de stap naar de MULO 
maakte. Naast het orgelspelen kwam ook gitaarspel om 
de hoek kijken. Snoeijer maakte deel uit van een heuse 
band, waar hij met plezier op terugkijkt. De muziek kwam 
toen een tijd stil te liggen, maar Snoeijer kon het niet 
laten om het toch weer op te pakken. Toen hij een jaar 
of achttien was en tegelijkertijd op de UTS zat, werden 
er orgellessen bij Klaas-Jan Mulder gevolgd en werd 
bovendien ook de trombone bespeeld. Snoeijer maakte 
deel uit van een koperensemble, maar moest in 1970 de 
keuze maken met welk muziekinstrument hij verder wilde. 
Het was niet meer te combineren. 

‘Toen ik in 1965 de UTS met goed gevolg afsloot, heb 
ik vijf jaar in de elektrotechniek gewerkt, tot maart 1970. 
Het was de tijd waarin het elektrische orgel opkwam, 
waardoor er aansluitend ook steeds meer vraag naar 
orgellessen kwam. Een vriend van mij had eerder die 
switch gemaakt en zo ben ik in 1970 begonnen met een 
opleiding aan het conservatorium in Zwolle. In die tijd 
ben ik tegelijkertijd vijf jaar organist geweest in de Open 
Hof in Kampen. Het was voor mij de beginfase van het 
organist-zijn. Vanaf 1981 bespeel ik het orgel in onze 
Dorpskerk.’

Het gezinsleven van Snoeijer kreeg in die periode ook 
vorm. In 1969 trouwde hij met Janneke Snelooper. In zes 
jaar tijd werden de oudste vier kinderen geboren, namelijk 
Detta en Herma in 1970 en 1972, waarna Geertjan 
en Annemieke in 1975 en 1976 volgden. Het gezin 
woonde in de Burgemeester van Engelenweg, op een 
bovenverdieping. Na de geboorte van het tweede kind, 
vertrok de familie Snoeijer naar de Trekvaart, waar vader 
weer terugkwam in het ouderlijk huis. Daar werd in 1986 
de jongste zoon Peter geboren. 
‘Op de eerste dag nadat we getrouwd waren, stond 
de directeur van de muziekschool uit Meppel aan de 
deur. Hij vroeg mij of ik er iets voor voelde om op die 
muziekschool te komen werken. Dat heb ik twee jaar 
gedaan. In 1972 kwam de directeur van muziekschool 
Noordoost-Veluwe naar mij toe, met hetzelfde verzoek. 
Daar ben ik op ingegaan. De muziekschool was een 
samenwerkingsverband van Epe, Heerde en Hattem. In 
1990 zijn deze gemeenten zelfstandig verdergegaan, maar 
ik ben in alle drie de plaatsen les blijven geven. Ik heb 
er tot 2006 gewerkt en ik ben toen op 61-jarige leeftijd 
met pensioen gegaan.’  Nu Snoeijer met pensioen is 
gegaan, is er weer meer tijd om bezig te zijn met muziek 
en andere zaken. ‘Wat het praktisch orgelspelen betreft  
is er altijd wel het begeleiden geweest van koren en 
kerkdiensten, maar voor mij was vooral het sociale aspect 
altijd enorm waardevol, om kinderen en volwassenen 
met plezier muziek te laten maken. Je had natuurlijk ook 

altijd leerlingen die toch best talent hadden, dat was echt 
mooi om mee te werken. Het was ook echter mooi om 
kinderen die er moeite mee hadden, toch muziek te laten 
maken. Ook het oefenen met verstandelijk gehandicapten 
ervaar ik als een boeiende en zinvolle bezigheid.

‘Zoals overal raakt men ook hier betrokken bij de 
ontwikkelingen in de kerkmuziek. Ik ben van oorsprong 
traditioneel en ik voel mij sterk verbonden met die 
muziek. Ik hoop oprecht dat de traditionele muziek die 
de eeuwen doorstaan heeft, nog jarenlang blijft bestaan. 
Er zijn echter nieuwe ontwikkelingen in de reformatorische 
gemeenten en daarnaast heb je te maken met de nieuwe 
smaak van jongeren. Ondanks dat, hoop ik dat de 
eenheid in de gemeenten bewaard blijft.’
‘Door de nieuwe ontwikkelingen komt de traditionele 
organist voor keuzes te staan. Tegenwoordig kan het een 
vraag zijn of een organist ook opwekking op het orgel 
moet spelen. In een deel van de gemeente zijn door 
het gebruik van andere instrumenten dan het orgel, de 
begeleidingsvormen breder gemaakt. De één heeft daar 
nog wel wat binding mee, maar de traditionele organisten 
spelen toch het liefst de traditionele begeleidingen. Het is 
een zoekproces.’ 

Een ontwikkeling die in het verleden plaatsvond, was de 
opkomst van de elektronische orgels. Snoeijer bewaart 
nog warme herinneringen aan de tijd dat er in de kerk 
geoefend moest worden. ‘Ik kwam er vanzelfsprekend 
vaak, zat in de winter in de kou te spelen. Dat komt 
tegenwoordig veel minder voor. Toch vind ik dat wel 
jammer, want een organist hoort contact te hebben met 
zijn pijporgel. Op een keer was ik op een avond aan het 
studeren in de kerk, toen de koster ineens verscheen. Hij 
draaide het licht uit en zei: ‘Now is ut mooi ‘ewest’. Je 
zat altijd te krap in de tijd, je wilde blijven studeren en 
dan werd het wel eens wat laat.’ 

Het orgel van de Dorpskerk heeft een speciaal plekje 
in het hart van Snoeijer gekregen. ‘Het is een historisch 
instrument, met een historische kern. Er is ontzettend 
veel aan gebeurd in de loop van de jaren. Daardoor is 
er ook veel aan veranderd, maar wel met behoud van 
het historische materiaal. Juist dat feit maakt het voor 
mij een heel bijzonder orgel. Het heeft een mooi front, 
met houtsnijwerk. Toen het orgel honderd jaar in de 
kerk was, heb ik een boekje gemaakt en toen de hoop 
uitgesproken dat er aandacht zou worden geschonken 
aan het Verhofstadt-principe, dat is het richten op het 
historische klankprincipe. Ik verwacht dat het orgel door 
de restauratie draagkrachtiger en mooier van klank is 
geworden. Het was altijd al een fijn orgel om op te 
spelen, maar dat zal dan door de restauratie alleen maar 
fijner worden. Voor mijn gevoel wordt het orgel nu door 
vakmensen in ere hersteld.’
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Ze zijn er in alle soorten en 
maten, groot en klein, jong 
en oud, net begonnen of 

al jaren actief… We hebben het 
natuurlijk over de vrijwilliger. Je 
ziet ze bij de kinderboerderij, de 
sportvereniging, in de wijk en je 
komt er gelukkig ook heel veel 
tegen in de kerk! Want wat zou 
de kerk zijn zonder vrijwilligers? 
Stoelen klaarzetten, muziek 
maken, tuinieren, op kinderen 
passen, geld tellen, schoonmaken, 
besturen, begeleiden, bezoeken, 

en zo kunnen we nog wel even 
doorgaan. Dit zijn mensen, 
radartjes in het geheel, die 
werken voor niets, maar niet voor 
niets…!

Ook binnen de hervormde 
gemeente van IJsselmuiden 
en Grafhorst wordt ontzettend 
veel vrijwilligerswerk verricht. En 
natuurlijk ook rond het hele proces 
van de restauratie van ons orgel. 
Want wat komt er een rommel 
van zo’n klus. Tekens weer. En 

wat moest er veel ‘afkomend 
materiaal’ worden opgeruimd. 
Gelukkig zijn er veel mensen die 
de bijzondere gave hebben van 
‘het wapperen der handen’! Ja 
gewis géén onbelangrijk talent. 
Oók broodnodig. Samen bouwen 
we aan Gods gemeente en 
daarmee aan Zijn Koninkrijk! 

“WERKEN VOOR NIETS, 
MAAR NIET VOOR NIETS...”

ODE AAN DE 
vrijWilligers !
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zWier vAn dijk
geboren op 26 januari 1821 te Kamperveen
zoon van Flip van Dijk (landbouwer) en Roelofje van de Pol 
overleden op 14 april 1894 te Kampen

gehuwd op 30 december 1866 te Heerde met Elsje Proper
geboren op 3 oktober 1816 te Heerde
dochter van Hendrik Proper (schilder) en Willempje van der Scheer
overleden op 10 juni 1913 te Kampen
uit dit huwelijk geen kinderen

Zwier 
van Dijk
lEVERANcIER VAN hEt ORGEl

Het is april 1880. In de kerkenraad van de Lutherse 
gemeente te Utrecht wordt meegedeeld dat het 
oude orgel dan toch eindelijk is verkocht en wel 

‘aan Z. van Dijk, orgelmaker te Kampen, voor f 100,- en 
de kosten van afbraak voor zijne rekening’.

Zwier van Dijk ‘sloopt’ het orgel uit de Lutherse kerk en 
brengt het over naar zijn werkplaats. Het orgel wordt 
flink gerestaureerd en ook uitgebreid, waarvoor het 
front wordt vergroot. Aan beide kanten komt een toren 
met daarin 7 flinke pijpen. Het gaat om de Principaal 8’.

Wanneer in Genemuiden eind 1883 de nieuwe 
hervormde kerk in gebruik wordt genomen, omdat de 
oude een jaar daarvoor helemaal afbrandde, mag Zwier 
in deze kerk een nieuw orgel bouwen. 

Als tijdelijke voorziening plaatst hij daar het inmiddels 
gerestaureerde Verhofstadt-orgel uit Utrecht. In 1885 

komt het nieuwe orgel klaar en wordt het noodorgel 
bedankt voor de bewezen diensten…

Er is echter al een bestemming voor ‘de Utrechter’ 
gevonden! In de loop van 1885 is in de hervormde 
gemeente van IJsselmuiden besloten een orgel aan te 
schaffen. Zwier van Dijk is ingeschakeld en hij biedt 
het orgel aan, wat dan nog in Genemuiden staat. 
IJsselmuiden laat een orgelgalerij bouwen en dan is het 
zo ver dat van Dijk (samen met zijn neef Jan Proper) 
het oude Verhofstadt-orgel een prachtige plek en een 
nieuwe bestemming geeft in de kerk van IJsselmuiden. 
23 December 1885 is de officiële ingebruikname. Het 
orgel heeft 1300 gulden gekost. 
De Kamper Courant bericht: 
”De heer van Dijk, die reeds zoo 
menig schoon kerkorgel vervaardigde, 
mag ook met zelfvoldoening op dit 
orgel neerzien.”

DE KOSTEN VAN AfBRAAK 
VOOR ZIJNE REKENING

foto: Monumentenfotografie, Rijksdienst voor 
het cultureel Erfgoed
kampen: hervormde sint Nicolaaskerk of 
Bovenkerk / Interieur, overzicht naar het orgel

Zwier van Dijk begon zijn loopbaan als instrument- en 
horlogemaker te Kamperveen. In 1856 vestigt hij zich 
aan de Oudestraat nr. 1 te Kampen. Al in 1848 treed 
hij tevens op als orgelmaker en herstelt hij het orgel 
in de Broederkerk van Kampen. Zijn werkgebied bleef 
beperkt tot Kampen en omgeving. Van hem wordt 
geschreven dat hij een zeer verdienstelijk orgelmaker 
was. Volhardende ijver, schier eindeloos geduld en 
vindingrijk vernuft, hebben hem grote bezwaren van 
zijn vak doen overwinnen. Ook was van Dijk vanaf 
1859 organist van de Bovenkerk te Kampen. De 

kwaliteiten als organist waren weer iets minder, maar 
de Kamper kerkvoogdij kon tegen geringe kosten 
rekenen op goed onderhoud en stemwerk, deugdelijke 
reparaties en nieuwbouw.
De orgelmaker Jan Proper werkte vanaf 1880 als 
medewerker en later als compagnon in de orgelmakerij 
van zijn oom Zwier van Dijk. Vanaf 1886 bouwde 
Jan Proper onder eigen naam en na het overlijden 
van zijn oom heeft hij diens bedrijf overgenomen en 
voortgezet. Jan Proper heeft tussen 1880 en 1922 aan 
ca. 100 orgels gewerkt.

“ VOLhARDENDE IJVER, SchIER 
EINDELOOS GEDuLD EN 
VINDINGRIJK VERNufT…”

Tekst: Bertil Brink

Bronnen zijn o.a.: 
• Archief Evangelisch Lutherse Kerk van Utrecht  
• 'Orgels en organisten in Kampen' - W.D. van der Kleij en W.H. Zwart (1995).
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AAN hEt ORGEl

hEt

AREND stEllER

Schildersbedrijf A. Steller aan 
de Buitennieuwstraat 67 te Kampen

hENDRIK JAN 

schilderwerk
Hoe het orgel geschilderd was ten tijde van de periode in de 
Lutherse kerk van Utrecht is ons niet bekend. Dat zou best 
eens wit kunnen zijn geweest, zoals zoveel onderdelen in en 
aan Lutherse kerken.

Bij het plaatsen van het orgel in de 
Dorpskerk van IJsselmuiden werd het 
geschilderd in een eikenhoutimitatie met 
als accent het lofwerk in de donkere tint 
van de houtimitatie. Hier en daar werd 
wat goudverf gebruikt. Schilder Arend 
Steller uit Kampen heeft dit werk verricht 
voor het bedrag van 76 gulden en 57 
cent. De 5 beelden op het orgel zijn 
gekocht bij de heer Klijsen, gipswerker te 
Zwolle, voor 136 gulden. En zo was het 
plaatje compleet.

Schildersbedrijf H.J. Steller aan de Buitennieuwstraat 
‘collectie SNS Historisch Centrum’

Als Hendrik Jan Steller, zoon van 
Arend, in 1906 voor 270,- gulden aan 
schilderwerk verricht in de Dorpskerk 
(die een flinke opknapbeurt ondergaat) 
zal hij vast ook het een en ‘t ander 
aan het orgel hebben bijgewerkt. En 
ook bij latere schilderbeurten zal dit wel 
het geval zijn geweest. Saillant detail is 
dat er ruim 100 jaar later nog steeds 
schilderwerk in en aan de kerk wordt 
verricht door leden van deze ‘Steller-tak’.

stEllER

De familie Steller is rond 1798 
in Kampen komen wonen en zijn 
nakomelingen van Johann Gottfried 
Steller, muzikant in het leger. 
Na het bereiken van zijn 
pensioengerechtigde leeftijd is 
hij in de garnizoensstad Kampen 
gaan wonen, samen met zijn zoon 
Hendrik die ook in het leger 
diende. 
Een van de kinderen van Hendrik was 
Hendrik Jan Moesbergen Steller, 
schrijnwerker en getrouwd met 
Johanna Boenders. In 1841 kregen 
zij de zoon Arend Steller - we 
hebben het inmiddels over de 4e 
generatie in Kampen.

Arend huwde in 1869 met Wilhelmina, 
dochter van de schilder Lammert 

van den Berg en Aaltje van Dijk. 
Het jonge gezin woonde boven 
hun schildersbedrijf aan de 
Buitennieuwstraat 67. Samen krijgen 
ze tien kinderen, waarvan er vele 
op jonge leeftijd overleden. De 
22 jarige zoon Hendrik Jan nam het 
bedrijf (wellicht noodgedwongen 
vanwege het vroege overlijden van 
vader) in 1897 over.

Hendrik Jan Steller huwde zeven 
jaar later op 1 maart 1904 met 
Engeltje Vos, dochter van Willem 
Vos en Geesjen Sleurink, en kregen 
samen negen kinderen. De oudste 
zoon Arend (geboren in 1908) is de 
vader van 11 ‘Stellers’, waarvan 
we er heden ten dage nog een aantal 
met de neuze kunn anwiez’n...

De schildersfamilie Steller

orgel vóór 1968 geschilderd in imitatie-eiken 

Bij de demontage kwam er nog een 
stukje imitatie-eiken te voorschijn. >>

Tekst: Bertil Brink

Bronnen: 
• Informatie en foto’ s familie Steller gekregen van Remy Steller (www.steller.cc) 
uit Kampen

• Archief hervormde gemeente IJsselmuiden-Grafhorst
• Informatie en foto’ s J.W. Vis gekregen van de familie Last-Vis en dhr. A. Leusink
• www.woltersbv.nl
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In 1969, bij de grote renovatie van het interieur, is 
het schilderwerk uitgevoerd in de huidige kleurstelling. 
Het orgel was juist het jaar daarvoor grondig 
gerestaureerd door de fa. Verschueren. Direct na deze 
restauratie werd besloten ‘dat het orgelfront door een 
huisschilder wat bijgewerkt zal worden’, maar toch is 
dat (vanwege de op stapel staande renovatie van het 
gehele interieur) een jaar uitgesteld.

Jan Willem Vis, die deze opdracht kreeg, was 
inderdaad een huisschilder. Zijn bedrijf was gevestigd 
aan de Tuinstraat in IJsselmuiden (hij heeft het 
schildersbedrijf van Ter Wee over genomen) en de 
familie Vis was lid van de hervormde gemeente. Hoe 
de afspraken precies zijn geweest is niet meer te 
achterhalen, maar dat er méér is gebeurt dan ‘wat 
bijwerken’ is wel duidelijk. En dat de titel ‘huisschilder’ 
wel wat zwak is uitgedrukt ook…! 

Het hele orgel veranderde van donker eiken in 
gebroken wit en het lofwerk kreeg schitterende 
accenten in een gepatineerde uitvoering, spaarzaam 
verguld met bladgoud. De kleurstelling was destijds 
nogal spraakmakend en een voorstel van architect 
Lageweg, in samenspraak met de Rijksdienst. Jan 
Willem, die het uiteindelijk doen moest, was bij 
voorbaat al zo enthousiast dat hij beloofde er echt 
iets moois van te zullen maken én het hele orgel 
gratis over te zullen schilderen als ‘men’ het niet 
mooi zou vinden! De klus is uitgevoerd in de periode 
dat de hervormde gemeente vanwege de renovatie 
kerkte in het veilinggebouw aan de Nieuweweg. Dit is 
geweest vanaf 2e Paasdag tot 13 november 1969. Al 
het andere schilderwerk in de kerk werd gedaan door 
de combinatie Vis - Kattenberg. Jan Willem Vis en 
Hendrik Kattenberg (Kamperzeedijk) waren de laagste 
inschrijvers en daarom besloot de Kerkvoogdij dat zij 
samen het werk mochten uitvoeren, ‘waarbij de heer 
Vis de verantwoordelijke man is’. Bij deze klus gaat 
het (wat schilderwerk betreft) om een totaalbedrag 
van bijna f 25.000,-. Na de renovatie werden bij de 
ingebruikname van de kerk voornamelijk de schilders 
van het orgel geprezen om hun bijzondere kwaliteiten!

“hET ORGELfRONT ZAL DOOR 
EEN huISSchILDER 

WAT BIJGEWERKT WORDEN.”

JAN WILLEM VIS

Naast Jan Willem hebben ook Aalt Leusink (als 
werknemer) en zijn vader Roelof meegewerkt aan 
het orgel. Deze 72-jarige gepensioneerde schilder 
woonde aan de Noordweg te Kampen en was in zijn 
werkzame leven in dienst geweest bij de fa. Siero aan 

de IJsselkade. Roelof Vis was naar verluid een zeer 
gedreven vakman, een meester in het patineren en 
tevens in het schilderen (en restaureren) van imitatie 
hout en marmer. Ook als amateur kunstschilder deden 
vader en zoon Vis het trouwens niet gek. >>
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Notulen van de vergadering van de Kerkvoogdij 
op 3 mei 1971:

Schildersbedrijf Vis heeft op 
verzoek een begroting gemaakt 
betreffende het schilderwerk aan 
de diverse kerkelijke gebouwen. 
Hierover wordt in de vergadering 
uitvoerig gesproken.
‘Als sluitstuk van deze 
schilderwerkbespreking kwam de 
voorzitter de vergadering nog 
verrassen met een navordering, 
ingediend door de heer Vis, 
en daterende nog uit de 

restauratieperiode van de 
Dorpskerk. 
Tijdens het schilderwerk aan het 
orgel bleken er nogal wat mutaties 
in kleuren en goudbeslag te hebben 
plaats gevonden, dit alles echter 
met medeweten van de architect. Een 
en ander heeft tot gevolg gehad, 
dat de kosten (geraamd op f 500,- 
totaal) aanmerkelijk hoger zijn 
uitgekomen, doch nimmer met de heer 
Vis zijn verrekend.’

De navordering bedraagt maar liefst f 1064,25 en wordt 
zonder morren (zij het wel met enige verbazing) betaald.

en dAn nu de resTAurATie vAn 2015. 

Het gehele orgelfront is nog in een zodanig goede 
staat, dat in overleg met de orgeladviseur, gekozen is 
om het geheel grondig te reinigen, het gebroken witte 
verfwerk van het front opnieuw te schilderen en het 
lofwerk waar nodig te repareren. Wanneer de steiger 

echter eenmaal voor het orgel staat en er hier en 
daar wat wordt gekrabd en geschuurd, blijkt dat een 
goede beurt toch geen overbodige luxe is. Ook de 
zijwanden, de achterkant en de balgkast zijn (opnieuw) 
geschilderd. Het werk is naar tevredenheid uitgevoerd 
door Wolters & Ovink, restauratie-decoratie schilders 
uit Deventer. 

Wolters BV is een echt familiebedrijf. In de 
afgelopen 80 jaar zijn zij uitgegroeid van een 
eenmansschildersbedrijf tot een multifunctioneel 
onderhoudsbedrijf met zo’n 100 medewerkers. Wolters 
BV bestaat momenteel uit vier zelfstandig opererende 
bedrijven: Wolters Schildersbedrijf, Wolters Totaal 
Vastgoed Onderhoud, Wolters & Ovink Restauratie-
Decoratie en Wolters Totaal in Kleur en Materiaal.

Wolters & Ovink Restauratie-Decoratie 
is vooruitstrevend in oude ambachtelijke 
schilderstechnieken. Het bijzondere bedrijf heeft 
zich gespecialiseerd in hout- en marmerimitaties, 
verguldtechnieken, decoratieve technieken en 
muurschilderingen. De oude schildertechnieken worden 
veelal toegepast in monumentale panden, kerken, 
kerkorgels en diverse monumenten.

hEIN WOLTERS EN fERRy OVINK AAN hET WERK
OKTOBER 2015

“ VAN BINNEN EN VAN BuITEN TOT IN DE PuNTJES... ”
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DAt ORGANIstEN VAAK VERschOlEN ZIttEN 
Is EEN BEKEND VERschIJNsEl. VANDAAR DE 
UItDRUKKING: “hé, hEt ORGEl sPEElt”.

tIJDENs AVONDwAKEs sPEEl IK tIJDENs EEN 
stIltEMOMENt IEts OM DE sfEER tE VERhOGEN.
DAt wORDt VAN tE VOREN AANGEKONDIGD.
“tERwIJl ER ORGElMUZIEK KlINKt...”, ENZ.
lAAtst wAs ER EEN VOORGANGER DIE ZEI 
“tERwIJl hEt ORGEl sPEElt...”
IK ZAt tE wAchtEN EN hIJ KEEK MIJN RIchtING 
UIt. ER GEBEURDE NIEts.
tOEN BEGON IK MAAR.
NA DE DIENst VROEG hIJ wAAROM IK ZO lANG 
wAchttE.
IK ZEI DAt IK ZAt tE wAchtEN tOt hEt ORGEl 
BEGON tE sPElEN.
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wAAROM?

Waarom zouden we een orgel in stand houden, het laten restaureren 
en er behoorlijk wat voor over hebben om dat zo goed mogelijk te 
laten doen?
Wordt het niet tijd om over te stappen naar wat modernere manieren 
van het begeleiden van het zingen? En bovendien, wat heeft de jeugd 
er nog mee?
Voor een deel gebeurd dat overstappen natuurlijk ook, eenvoudig 
omdat in onze tijd in veel samenkomsten en kerkdiensten ook een 
ander type geestelijk lied gezongen wordt dan de traditionele psalmen 
en gezangen, vanouds begeleid op het orgel. Met goed overleg is 
dit wel te regelen en kunnen afspraken gemaakt worden hoe we 
het gaan doen. Na een lastige periode van overgang en uitproberen 
krijgen de dingen dan wel een plekje en de lofzang kan gaande 
gehouden worden op verschillende manieren. We willen immers graag 
zingen en spelen in een passende stijl. 

Maar nu het orgel. “Het orgel speelt” heet het. Inderdaad, maar jong 
en oud  heeft vaak geen idee wat zich daarboven afspeelt, ook 
letterlijk niet.
Het is mooi om te zien wat er gebeurt als jonge kinderen een kijkje 
op of in een orgel nemen. Ze weten niet wat ze zien en horen en 
je ziet dat ze met open mond en stralende ogen de verschillende 
klanken ondergaan. Dat zijn niet zomaar klanken. Het is geluid uit 
eeuwenoude fluiten, orgelpijpen noemen we ze. Uit een instrument 
dat, in ons geval in 1716, door een meesterorgelmaker is gebouwd.
Zou daar het begin kunnen liggen van het wekken van  interesse 
bij kinderen? En niet alleen bij kinderen. Het in contact komen met 
een kunstwerk. Met in dit geval geen digitale klanken uit boxen en 
zo, maar pure natuurklank rechtstreeks met je vingers bediend? 
Onbevangen en onbevooroordeeld luisteren naar de klank uit een 
instrument dat met zorg, liefde en vakmanschap tot een kunstwerk 
gemaakt is. Vanuit die interesse en betrokkenheid groeit zo ook het 
anders luisteren, het samen zingen en spelen en het gebruik maken 
van nog zoveel meer mogelijkheden van het orgel.
Het instrument werd ons door onze voorouders doorgegeven, het is 
aan ons om het verantwoord en zo goed mogelijk te verzorgen, het 
zo bekwaam mogelijk te bespelen  en het als waardevol erfgoed weer 
door te geven. 
De vraag aan het begin is daarmee misschien een beetje beantwoord: 
daarom!
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DIsPOsItIE VAN hEt

gerestaureerde 
ORGEl hoofdWerk   MAnuAAl ii   (c-c''')

Prestant  8 vt 
Octaaf  4 vt    
Holpijp  8 vt 
Cornet  3 st. disc. 
Roerfluit  4 vt 
Quint  3 vt  
Octaaf  2 vt 
Tertiaan  1 3/5 vt
Mixtuur  3 st.   
Trompet  8 vt bas/disc.

WerkTuiglijke regisTers
Tremulant    
Koppelingen:
Manuaalkoppel 
Pedaal - Hoofdwerk 
Pedaal - Onderpositief

onderposiTief   MAnuAAl i   (c-c’’’)
Prestant  2 vt 
Holpijp  8 vt 
Gedektfluit 4 vt
Quintfluit 3 vt
Roerfluit  2 vt
Flageolet 1 vt  

pedAAl  (c-d’)
Bourdon  16 vt
Fagot  16 vt
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Montage
ORGEl
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Programma 
ingebruikneming

OP 18 APRIL 1968

Programma ter gelegenheid van de ingebruikneming van het gerestaureerde orgel in de 
Nederlandse Hervormde Kerk te IJsselmuiden op donderdag 18 april 1968 om 8 uur ’s avonds.

De adviseur rond het hele 
restauratieproces is dhr. Klaas Jan 
Mulder geweest en de orgelbouwer 

die het werk heeft uitgevoerd was de 
firma L. Verschueren uit Heythuysen 
(Limburg).

Tijdens deze bijeenkomst werden 4 
psalmen gezongen, hield president 
kerkvoogd dhr. H.J. Held een toespraak, 
mediteerde ds. B.J. Zaal over psalm 
150 en werd dit alles omlijst met 
orgelbespelingen door dhr. H. van Putten.

De foto op dit programma is een 
prachtige zwart-wit foto van het orgel én 
een deel van het interieur van de kerk 
van vóór de restauratie.

Tekst: Bertil Brink

foto’s 
SITuATIE IN EN ROND DE DORPSKERK 
TEN TIJDE VAN DE PLAATSING 
VAN hET ORGEL (1885)

De kerk was van oorsprong te 
vergelijken met de kerk van 
bijvoorbeeld Wilsum. 
Een toren, een schip en een koor.
In 1848 en 1849 werd de kerk aan 
de noordzijde vergroot met een 
transept.

De zuidzijde was nog vlak. Hier 
bevond zich het kerkhof, wat 
overigens al zo’n 15 jaar niet meer 
in gebruik was. Het gebouw naast 
de kerk was de ‘olde leerkamer’.

Het koor (nu in gebruik als 
consistorie) was nog open en bood 
plaats aan tientallen gemeenteleden.
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ere Wie ere Toe koMT
Geurt geeft al sinds enkele jaren aan dat we rekening 
moesten gaan houden met ‘groot onderhoud’. In 2009 
schrijft hij een brief aan de kerkrentmeesters dat 
het echt tijd wordt om hierover na te gaan denken. 
Ook wijst hij op de zogenaamde Monumentenroute 
(subsidieaanvragen) en geeft hij hierin advies. 
Geurt krijgt vervolgens opdracht om met een offerte te 
komen. Veel werk en overleg is hier ingestoken. 
Om het orgel voor langere tijd te kunnen blijven 
gebruiken is een onderhoudsbeurt van zeker enkele 
tienduizenden euro’s nodig… 

Nadat echter bekend werd dat Dorpskerk van 
IJsselmuiden kon rekenen op een prachtige subsidie 
van de provincie kreeg het geheel een andere wending. 
Deze subsidie maakte het mogelijk om het orgel geheel 
te restaureren. Volgens de voorschriften van de PKN is 
daarom een adviseur aangewezen om te adviseren en 
te begeleiden. 

Het restauratiewerk is - na aanbesteding - gegund 
aan de laagste inschrijver. Uiteindelijk is, als gevolg 
hiervan, de gehele opdracht aan Hendriksen & Reitsma 
orgelbouw (die al wél was getekend) geannuleerd. Zij 
liep dus een flinke klus mis. Gelukkig is hier heel sportief 
op gereageerd!  

“ ERE WIE ERE TOE KOMT ”

geurt de With 
AL JAREN DE ORGELSTEMMER

Al sinds de laatste uitbreiding van 
1982 is ons orgel in onderhoud 
bij de firma Hendriksen en 
Reitsma. Ieder jaar wordt er 
gestemd. Tegelijk wordt dan alles 
nagelopen, afgesteld en waar 
nodig gerepareerd. Dit neemt 
doorgaans 1 (lange) dag in beslag. 
Een heel precies en dankbaar werk!

Meer dan 30 jaren lang 
inmiddels wordt dit werk 
gedaan door Geurt de 

With. Hij kent het orgel met al z’n 
ongemakken en vanwege de krappe 
opstelling in het orgel moet Geurt 
vóór zijn komst naar IJsselmuiden 
eerst minimaal 14 dagen aan de 
lijn doen. En ná een dag stemmen 
zijn er door al dat gezweet zeker 
nóg wel een paar pondjes vanaf…

“ MINIMAAL 14 DAGEN AAN DE LIJN DOEN ”

Op de website van de firma lezen we het volgende: De 
firma Hendriksen & Reitsma Orgelbouw werd opgericht 
in 1966 door W. Hendriksen en P. Reitsma, nadat 
jarenlange ervaring was opgedaan bij de firma Reil te 
Heerde en de firma Van de Berg & Wendt te Zwolle. 
Begin 2007 heeft Dhr. G. de With het bedrijf overgenomen. 
Geurt de With was op dat moment 29 jaar bij het bedrijf 
in dienst en onder andere verantwoordelijk voor het 
onderhoud en het stemwerk.

In de loop der jaren hebben wij ruim 50 mechanische 
pijporgels gebouwd. Deze orgels variëren in grootte van 
6 stemmen (kerk van de Gereformeerde Gemeente in 
Oosterend op Texel), 1 klavier en aangehangen pedaal, 
tot 39 stemmen. (Christelijke Gereformeerde Kerk in 
Sliedrecht) met 3 klavieren en pedaal.

Door ons zijn ca. 45 orgels gerestaureerd. Hierbij vond 
meermalen een uitbreiding met een tweede klavier of 
een vrij pedaal plaats. Daarnaast werden aan enkele 
tientallen orgels wijzigingen aangebracht of werd daaraan 
groot onderhoud gepleegd.

Steeds meer werd én wordt in de toegepaste constructie 
en de gebruikte materialen aansluiting gezocht bij de 
traditionele orgelbouw. Onze insteek is om het orgel op 
een zo ambachtelijk mogelijke wijze te bouwen. Op dit 
moment wordt de orgelmakerij (nog steeds) geleid door 
Geurt de With.

Geurt de With
Hendriksen & Reitsma Orgelbouw Nunspeet.
www.hendriksen-reitsma.nl.

Tekst: Geurt de with
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dAT nye AngelAchTe orgel

Maar is het waar dat IJsselmuiden niet eerder een orgel 
had? Met dank aan verschillende mensen die onderzoek 
doen naar en in de oudste boeken van ons dorp, weten 

we dat het juist niet waar is.
In het Markeboek van IJsselmuiden staat onder het jaar 1547 
in een opsomming van allerlei besluiten en mededelingen:

VOORGANGER1547

hEtorgel had een
De Dorpskerk van IJsselmuiden heeft vóór 1885 nooit een orgel 
gehad. Dat wordt ten minste al jaar en dag beweerd. Voordat 
wij een orgel hadden die ons de juiste toon aangaf, moest de 
voorzanger dat doen. Vaak was de voorzanger dezelfde persoon 
als de koster en de schoolmeester, omdat dit (bijna overal) een 
gecombineerde functie was. Heel begrijpelijk dat zo’n iemand 
natuurlijk niet in alle drie functies kon uitblinken, dus was het 
met de gemeentezang kwalitatief niet altijd even best gesteld. 
Hoofdmeester en koster Ravenshorst kon misschien heel best 
zingen, maar wat hij zeker ook kon was orgelspelen! Vandaar 
zijn inspanningen om hervormd IJsselmuiden aan een orgel te 
helpen. Dat lukte in 1885.

Tekst: Bertil Brink

Bronnen zijn o.a.: 
Markeboek van IJsselmuiden 

(hcO toegang 157 inv.nr. 1519)

Informatie van Kees schilder en 
Annelies Onijs-Koetsier

Ten soevenden, soe is dorch bede van den pastoor mit die 
karckmeisteren ende huysluyden om godts wille begeert van 
den erffgenaemen van Isselmuiden toe dat nye angelachte 
orgel, van yder waere een halfven golden gulden, ‘t welck 
haer geconcenteert is ende die tollenaer geeft oick eenen 
halfven golden gulden, die Derck Jansz betalen sall.

Vrij vertaald staat hier:
De pastoor en de kerkmeesters, alsmede de gemeenteleden, ver-
zoeken de erfgenamen van IJsselmuiden (om Godswille) voor het 
nieuw aangelegde orgel van iedere waere een halve goudgulden 
te doneren; hetwelk haar is ingewilligd en ‘die tollenaar’ geeft 
ook een halve goudgulden (die Derck Janszoon zal betalen).

Een paar zaken willen we hier kort verhelderen. Het gaat 
om het jaar 1547. Ons land is dan nog voluit Rooms 
Katholiek. De pastoor van IJsselmuiden was op dat 
moment vermoedelijk de juist aangetreden Jorgen van 
Luenenborch. In de katholieke eredienst werd gezongen 
(soms met de schoolkinderen) en orgel gespeeld, maar 
zeker niet door de gewone gemeenteleden. Zij luisterden 
slechts naar wat ze niet begrepen…

De erfgenamen (bezitters/beheerders) van de 
gemeenschappelijke gronden in IJsselmuiden, waaronder 
de Oord, hadden al rond 1400 voorwaarden gemaakt. 
De Oord was verdeeld in 4 stukken of blokken. In elk 
blok lagen 4 waeren. In totaal waren er dus 16 waeren, 
voor elke erfgenaam (gewaarde of gerechtigde) was er 
1 waer. Deze erfgenamen vormden trouwens samen ook 
het bestuur van IJsselmuiden (als dorp en als kerkelijke 
gemeente).
Al deze erfgenamen werden nu dus verzocht een halve 
goudgulden te betalen t.b.v. het nieuwe orgel.DIE TOLLENAAR

De tollenaar, die ook (al dan niet spontaan) meebetaald, 
was Arent van Holtsende. Hij beheerde het tolhuis in 
Kampen bij de IJsselbrug. Hij moest het tolgeld beuren 
van langsvarende schepen. In het tolhuis was tevens 
een herberg gevestigd. De van Holtsendes bezaten een 
aanzienlijk ‘goed’ in IJsselmuiden (het Holtsendegoed), 
later het Balland geheten. 
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Bedankt!
AllEN DIE hIElPEN
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