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Het orgel in de Dorpskerk van Engelbert: eindrapport na de restauratie
In 2008 stelde ik een beknopt rapport op over het orgel van Engelbert. De opdracht was na te gaan of  het instrument überhaupt de moeite waard 
was en, zo ja, of  het zinvol zou zijn het te restaureren, gegeven de ongunstige en deplorabele situatie waarin het verkeerde. Het rapport leidde tot 
een positief  besluit. In 2012-2013 is het orgel door Flentrop Orgelbouw (Zaandam) gerestaureerd; op vrijdag 4 oktober 2013 is het weer in gebruik 
genomen. Het resultaat is een orgel dat verrassend veelzijdig is. Een en ander was aanleiding alsnog uitvoerig archiefonderzoek te doen. Dit 
eindrapport is daarom meer dan alleen een eindrapport in gebruikelijke zin (zie voor dat gedeelte § 2); het bevat tevens aanvullende historische 
informatie (§ 1).

§ 1 Archiefonderzoek
De archiefstukken van de kerk van 
Engelbert worden voor het grootste 
deel bewaard in de Groninger 
Archieven, onder inventarisnummer 
1298 (‘Hervormde gemeente 
Engelbert, 1604-1931’). Met name 
de overzichten van de ‘Bezittingen 
Diakonie’ en het ‘Dagboek van 
ontvangsten en uitgaven van de 
Kerkvoogdij’ zijn met betrekking tot 
de orgelgeschiedenis van Engelbert 
interessant. Enkele collecties 
notulen etc. zijn verder aangetroffen 
bij voormalige en huidige 
kerkenraadsleden van de kerk. 
Eveneens is het archief  van organist 
Johan van Meurs geraadpleegd (inv. 
nr. 1618); Van Meurs, organist van 
de Der Aa-kerk in Groningen, was 
betrokken bij de totstandkoming van 
het huidige orgel. 

Historisch Overzicht
•  Mogelijk was er vóór 1874 een orgel in Engelbert, maar waarschijnlijk is dat niet; elke aanwijzing ontbreekt.
•  In 1874 wordt voor ƒ 300,00 een klein orgel gekocht. Herkomst en klank geheel onbekend.
• In 1880 constateert men dat het orgel erg klein is en ‘dringend roept om ƒ 100,00.’
• In 1890 brengt orgelmaker Doornbos het orgel in betere staat; ook breidt hij het uit. Het bestek is helaas 

verloren gegaan. Kosten: ƒ 181,00. 
•  Het orgel wordt nu enthousiast gebruikt: L. de Boer, organist van 1897 tot 1907, en zijn opvolger ontvangen 

royale salarissen.
• In 1938 plaatst H.W. Flentrop het huidige orgel; adviseur is Johan van Meurs, organist van de Der Aa-kerk in 

Groningen. Van Meurs ontwerpt vermoedelijk de opmerkelijke dispositie; Flentrop zorgt voor een lage prijs 
door onder meer pijpwerk uit voorraad (waaronder fraai Flaes-pijpwerk uit 1855) te gebruiken.

•  In 1990 restaureert Flentrop Orgelbouw het orgel. In het kader van deze restauratie stelt de Orgelcommissie 
van de Nederlandse Hervormde Kerk een ‘Voorlopig Rapport’ op. Dit rapport is van de hand van de expert 
van de commissie, Aart van Beek. Het advies van de commissie is slechts het hoogstnoodzakelijke te doen en 
het Flentrop-orgel op termijn te vervangen.

•  De Stichting Oude Groninger Kerken, sinds 2000 eigenaar van de kerk, overweegt na de restauratie van de 
kerk herstel van het orgel; Mense Ruiter Orgelmakers (Zuidwolde), die het orgel dan in onderhoud heeft, 
levert op verzoek van de SOGK een offerte. 

• In 2012-2013 restaureert Flentrop Orgelbouw het orgel opnieuw.
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§ 1.1 De 19de eeuw
In 1865 besteedt men in Engelbert aandacht aan de kwaliteit van de 
gemeentezang. In dat jaar namelijk schaft de kerk ‘een gezangboek voor de 
meester aan’. In 1869 koopt de kerk een zelfde boek ‘voor de voorzanger’. 
Dit wijst er niet per se op dat er zonder orgel gezongen werd; in andere kerken 
bevindt zich bij veel orgels uit deze tijd een lessenaar voor een voorzanger. Wat 
wel duidelijk is, is dat Engelbert destijds een arme gemeente was; als er al een 
orgel stond, dan kon daar nauwelijks in geïnvesteerd worden.
Dat Engelbert weinig financiële armslag had, blijkt uit de geschiedenis van 
ds. Broeze, die enige tijd later speelt. Kern ervan was een conflict over zijn 
tractement. Ds. Broeze had tegen het einde van de jaren ’70 een ‘speciale 
vergadering’ aangevraagd, om een beroep te kunnen doen op het ‘Fonds tot 

verbetering van de schraalste predikants-tractementen’. Deze vergadering vond 
plaats op 15 oktober 1880. Het leidde ertoe dat ds. Broeze naar Oosterwijtwerd 
vertrok en dat de gemeente nog eens precies naging wat haar mogelijkheden 
waren. De notulen van de kerkenraadsvergadering van 13 december 1880 zijn 
somber: de kerkleden ‘dragen weinig bij’. Bij die opmerking staat een voetnoot: 
‘Omdat onze Gemeente voor ’t grootste deel bestaat uit geringe lui.’ Een andere 
oorzaak van de slechte situatie was dat ‘onze kleine Kerkekas door het vele, dat 
er in de laatste jaren van hare geringe kracht is gevorderd, geheel is uitgeput’. 
Interessant is dat in de lijst van bezittingen die daarop volgt een orgel genoemd 
wordt: ‘zeer klein, roept dringend om ƒ 100.’ 
Uit een uitgaven-overzicht van 3 februari 1891 blijkt dat dit instrument was 
aangekocht voor ƒ 300, dankzij ‘vrijwillige bijdragen’. Vermoedelijk was dit 

Twee afbeeldingen van het orgel vóór de restauratie van de kerk (de foto rechts dateert uit 1998). De binnenzijde 
van het orgel was lichtblauw geschilderd; het plafond van de kerk had één kleur.
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orgel in 1874 in Engelbert geplaatst. Daarvoor zijn er twee aanwijzingen: in 
1874 ontvangt de kerk een ‘Bijdrage voor ’t orgel, groot ƒ 10’. Verder melden 
de boeken vanaf  die tijd steevast een post van ƒ 6 per jaar voor de orgeltrapper 
(vanaf  1906 fors verhoogd tot ƒ 10). Na 1910 is dit bedrag niet terug te vinden 
in de boeken, maar daarbij dient bedacht te worden dat die incompleet zijn. 
Een derde aanwijzing kan zijn dat er in 1875 een fors bedrag voor ‘timmerwerk’ 
werd betaald aan de plaatselijke timmerman, C. Scholten, die overigens destijds 
ook orgeltrapper was.
Het zou na de opmerking dat dit orgel zeer klein was en ‘dringend om ƒ 100 
riep’ nog tien jaar duren voor er eindelijk geld was voor het instrumentje. 
Weliswaar betaalde de kerk in 1881 nog ƒ 11,20 ‘aan de orgelmaker’, allicht 
om de ergste nood te lenigen, maar pas in de ‘gecombineerde vergadering van 

Kerkeraad, Kerkvoogden en Notabelen’ op 16 februari 1890 werd er vaart 
gemaakt met de aanpak van het orgel. Initiatiefnemer tot deze vergadering 
lijkt U.A. van Oosten te zijn geweest. Uit andere bronnen blijkt dat hij ‘Hoofd 
der School’ was in Engelbert en dat betekent dat hij vermoedelijk ook de 
organist van de kerk is geweest; (hoofd)onderwijzers waren immers vaak 
qualitate qua organist in hun dorp. Van Oosten, aldus de notulen, ‘herinnert 
aan de reeds vaker besproken toestand van ons orgeltje in de kerk; geeft de 
groote gebreken op en stelt voor pogingen in het werk te stellen het radicaal 
verbeterd te krijgen.’ Men besluit daarop een ‘inteekeningslijst voor vrijwillige 
bijdragen te laten circuleeren’ en ‘orgelmaker J. Doornbos’ te verzoeken om 
een kostenopgave op basis van een ‘door de vergadering op te maken bestek.’ 
Blijkbaar had Van Oosten zijn zaak goed voorbereid, want punt 3 van de 

Het orgelfront tijdens 
de opbouw in de kerk 

na de restauratie. 
Vergelijking met de 

foto’s op bladzijde 4 leert 
dat de oneffenheid in het 

labiumverloop van het 
zinken front origineel is. 
De plafondstructuur van 
de kerk is geaccentueerd 
met een donkere kleur. 
De binnenzijde van de 
orgelkast is nu zwart, 

waardoor het front 
‘vrijer’ in de ruimte 
staat. De lijst onder 

het orgel is inmiddels 
donkerbruin gebeitst; 

het ‘UIT-bordje’ beter 
gepositioneerd.
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De notulen van de ‘Gecombineerde vergadering van Kerkeraad, Kerkvoogden en Notabelen’ op 16 februari 1890, waarin orgelmaker Doornbos opdracht krijgt het orgeltje van Engelbert te 
herstellen en uit te breiden; en de notulen van de ‘Vergadering van Kerkvoogden en Notabelen’ van de daarop volgende vergadering op 29 oktober van hetzelfde jaar, waarin de rekening van 
Doornbos’ werkzaamheden wordt opgemaakt.
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notulen meldt dat Doornbos direct ‘in de vergadering geroepen’ kon worden. 
Hij ‘neemt op zich het werk voor Een honderd en Zeventig gulden volgens 
bestek te willen maken.’ ‘Staande de vergadering’ wordt dit bestek vervolgens 
‘opgeschreven’, wordt besloten Doornbos het werk ‘aan te besteden’ en tekent 
Doornbos het bestek. U.A. van Oosten belooft tenslotte ‘het tekort komende 
op de eventueele inteekeningslijst als renteloos voorschot aan de Kerk te willen 
leenen, op jaarlijksche aflossing.’ 
Bij de volgende vergadering van de Kerkvoogden en Notabelen, op 29 oktober 
1890, wordt geconstateerd dat ‘tot vergrooting en verbetering van het orgel in 
onze Kerk volgens vorige Notulen een renteloos voorschot is gedaan groot Een 
honderd gulden en vijfentachtig cts.’ De aanneemsom was als afgesproken 
ƒ 170,00, maar ‘omdat ’t werk zoo erg tegenviel’ is aan J. Doornbos bovendien 
ƒ 11 ‘geschonken’. De ‘inteekeningslijst’ had ƒ 82,75 opgebracht. Gedurende 
de eerste drie jaar van de terugbetaling aan U.A. van Oosten, die vier jaar à ƒ 25 
duurde, collecteerde de kerk ‘op ’t orgel’; in 1891 ontving men daarmee ƒ 6,35, 
maar de jaren daarna leverde de collectie nog nauwelijks iets op: ƒ 1,19 in 1892, 
en 85 cent in 1893.
Het orgel functioneerde nu goed. Op 1 april 1897 stelde de kerk officieel 
een organist aan: L. de Boer. Hij liet het orgel onmiddellijk stemmen: in juli 
declareerde de firma Steenhuis uit Groningen daarvoor ƒ 6,20. Blijkbaar had de 
financiële situatie zich in Engelbert inmiddels duurzaam ten goede gekeerd, want 
De Boer ontving in de jaren 1898 tot 1901 een salaris van jaarlijks 
ƒ 100, en daarna tot zijn afscheid in 1907 zelfs ƒ 150. Frappant genoeg was De 
Boer ook lid van de kerkvoogdij; hij ondertekende de financiële overzichten 
waarin zijn honorarium genoemd wordt steevast met een zwierige handtekening. 
Op 1 september 1907 trad een nieuwe organist aan. Men maakte van de 
zoektocht naar een geschikte opvolger behoorlijk wat werk, zoals blijkt uit de 
post ‘Vertering b/d kennismaking v/d soll. organisten’ uit dat jaar, groot 
ƒ 3,00. De nieuwe organist ontving ƒ 140 per jaar. Evenals met betrekking 
tot de orgeltrapper biedt het archiefmateriaal na 1910 geen gegevens over de 
organist.

§ 1.2 De 20ste eeuw
De gouden jaren waren in de jaren ’30, zoals overal, allang weer voorbij in 

Behalve orgelzaken behandelde men op 29 oktober ook de toestand van ‘Kerk en 
Toren’; ook die verdienden na jaren van achterstallig onderhoud aandacht, getuige de 
kwalificatie ‘bouwvallig voorkomen’.
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De blauwdruk 
van het orgel: 
front, plattegrond 
(onder) en doorsnede 
(rechtsboven) zijn 
door Flentrop 
in schaal 1:10 
getekend. 
Uiteindelijk viel het 
zinken front voor 
de  houten pijpen 
iets breder uit; niet 
drieënhalf  houten 
pijpen zijn aan 
beide zijden geheel 
zichtbaar, maar 
‘slechts’ twee.
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Engelbert. Toch vond men het noodzakelijk het orgel 
te vervangen. De kerk werd bij de planvorming daartoe 
geholpen door Johan van Meurs, de organist van de Der Aa-
kerk in Groningen, die wel vaker als orgeladviseur optrad. 
Hij bracht de Engelberters, in deze zaak vertegenwoordigd 
door de toenmalige predikant Kruizinga, in contact met de 
firma Flentrop in Zaandam. 
De archieven van Van Meurs bevatten in verband met het 
orgel van Engelbert vooral notities over de dispositie. In 
combinatie met de merkwaardige samenstelling ervan, doet 
dit vermoeden dat Van Meurs de auteur van de dispositie 
is. Opvallend voor de tijd van ontstaan is met name de 
keuze voor een indeling van veel van de registers in bas 
en discant, maar ook het slechts in het pedaal disponeren 
van een Subbas 16’ – meestal kon bij orgels van dit 
formaat de Subbas (dan vaak Bourdon genoemd) ook als 
manuaalregister gebruikt worden. Hoogst ongewoon is de 
keuze van een kwintsprong in het fluitregister: de Fluit 4’ 
in de bas wordt in de discant ‘vervolgd’ door een Nasard 
2 2/3’. Verder valt op dat er is gekozen voor een Mixtuur 
als kroon op de klank, en niet, zoals op kleinere orgels 
tot dan toe wel gebeurde, voor een Cornet. In zekere zin 
kunnen deze keuzes verklaard worden door Van Meurs’ 
belangstelling voor de Orgelbeweging die in de jaren ’20 
in Noord-Duitsland was opgekomen, en waarin positieve 
aandacht voor barokke orgelklank centraal stond. Zonder 
twijfel stimuleerde Van Meurs’ ‘eigen orgel’ in de Der Aa-
kerk de belangstelling voor deze beweging; niet voor niets is 
het inmiddels één van de beroemdste barokorgels ter wereld. 

De dispositie zoals die door Flentrop is genoemd, met aantekeningen door 
Van Meurs. Van Meurs meldt onder meer dat de onderste twaalf  tonen 

van de Viola di Gamba en de Voix Célèste geen eigen pijpen hebben; 
daar klinken de twaalf  laagste pijpen van de Holpijp.
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Van Meurs zal de dispositie hebben samengesteld in overleg met Flentrop. Deze zorgde voor 
een betaalbare prijs door zoveel mogelijk oud pijpwerk uit voorraad te leveren. Zo had hij (dit 
ontdekte Erik Winkel, adjunct directeur van Flentrop Orgelbouw, in 2013 bij de restauratie) 
in 1937 het uit 1855 daterende Flaes en Brünjes-orgel in de Doopsgezinde Vermaning in 
Wormerveer gewijzigd, en daarbij de Bourdon 16’ van dat orgel vervangen, waardoor het 
register zijn eigendom was geworden. De pijpen daarvan kwamen nu in Engelbert terecht; deels 
in de vorm van een Subbas 16’ in het front, deels als Holpijp 8’ op het manuaal. Geheel nieuw 
was de al genoemde Nasard, net als de Mixtuur. Geheel oud was de Prestant 4’. De andere 
registers waren deels oud, deels nieuw. Maar, zo verzekerde Flentrop in zijn ‘omschrijving 
van het pijpwerk’ bij de in 1938 getekende ‘Overeenkomst’, ‘alle oude pijpen worden goed 
nagezien en in staat van nieuw afgeleverd. De mensuren [maatvoering van de pijpen, en dus de 
klankkleur] sluiten zeer goed bijelkander aan, zoodat met het nieuwe pijpwerk een volkomen 
afgerond geheel verkregen wordt en ieder register naar zijn eigen karakter geintoneerd [sic] kan 
worden.’ De herkomst van het nieuwe pijpwerk, duidelijk door een pijpenfabriek geleverd, is 
onduidelijk.
Uiteindelijk zou het orgel ƒ 1960 kosten. Flentrop verleende 20 jaar garantie, en bedong het 
orgel te mogen onderhouden voor ƒ 20 per jaar. Het orgel werd in gebruik genomen op 16 
oktober 1938; organist was Johan van Meurs.

§ 1.3 De restauratie van 1990
In 1988 tonen de organisten van Engelbert van dat moment, Dirk Walters en Zacharias 
Wierenga, zich nieuwsgierig naar de orgelgeschiedenis van ‘hun’ kerk. De belangstelling leidt 
er al snel toe dat het orgel wordt gerestaureerd. Daarmee kiest Engelbert voor een route die 
destijds ongewoon was; gebruikelijk was dat pneumatische orgeltjes als dat van Engelbert 
werden gesloopt. Aan de keuze van de Engelberters om niettemin te restaureren, is het te 
danken dat een van de weinige kleine Flentrop-orgels uit de jaren ’30 nog geheel origineel 
bewaard is gebleven. 
Om voor de hand liggende redenen neemt men contact op met de firma Flentrop; 
contactpersoon voor Engelbert was ditmaal namens de Kerkvoogdij A.J.H. de Bruijn. In 

Het Nieuwsblad van het Noorden berichtte tweemaal over het nieuwe orgel van 
Engelbert: op 12 oktober 1938 om de ingebruikneming op zondag 16 oktober aan te 

kondigen, en op 17 oktober om verslag te doen van de ingebruikneming. 
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januari 1989 stuurt Flentrop op diens verzoek een prijsopgave voor ‘revisie en 
stemmen’, bestaande uit ‘Algehele revisie’ [pijpwerk uitnemen, schoonmaken en 
terugplaatsen; techniek waar nodig repareren], ‘hoogstnoodzakelijke reparaties’ 
en ‘grote stemming’. Kosten: 20.550 gulden. Uit een persoonlijke notitie van 
De Bruijn bij deze brief  blijkt dat dit mogelijkheden schept; der kerk beschikt 
namelijk al over ƒ 11.318,34.
De Bruijn verzoekt, zoals dat destijds hoorde, de Orgelcommissie der 
Nederlandse Hervormde Kerk om advies, en de ‘Prov. Kerkvoogdij Kamer’ 
om toestemming tot restauratie. Blijkbaar ontvangt de Orgelcommissie De 
Bruijns brief  niet; de commissie meldt zich namelijk uit eigen beweging, nadat 
ze van de Generale Financiële Raad van de Nederlandse Hervormde Kerk een 
afschrift heeft gekregen van de ontvangst van de brief  die De Bruijn aan de 
Kerkvoogdij Kamer had gericht. De Orgelcommissie meldt Engelbert graag 
van dienst te willen zijn, en stuurt daarom een ‘werkwijze-stencil’ mee, waarin 
wordt voorgesteld een ‘voorlopig rapport’ te laten uitbrengen, met daarin ‘ons 
beleidsadvies’.
Engelbert gaat op dit aanbod in. Op 5 juni 1989 stuurt de commissie een 
‘Voorlopig Rapport’, voor de commissie opgesteld door expert Aart van 
Beek. Van Beek constateert een aantal tekortkomingen. Bijvoorbeeld dat de 
pneumatiek (de verbinding tussen toetsen en pijpen, die in Engelbert met 
luchtdruk werkt) ‘niet prompt reageert, zoals gebruikelijk bij dit systeem’; 
verder dat ‘het beleg van de manuaal-ondertoetsen zodanig versleten en 
kromgetrokken [is], dat een vervanging door nieuw beenbeleg zinvol is.’ De 
Prestant 4’ Bas vindt geen genade in Van Beeks ogen: ‘Al dit pijpwerk is van 
zink, een voor dit doel minderwaardig materiaal.’ De Bourdon vindt hij evenwel 
wél interessant: ‘Deze zijn onmiskenbaar van de hand van de orgelmaker 
Pieter Flaes.’ Ook ‘de overige stemmen bestaan uit pijpwerk dat geen grote 
artistieke potentie heeft.’ Van Beek vindt het totaalbedrag van de restauratie 
al met al ‘zodanig hoog, dat het de vraag is of  het investeren van dit bedrag 
voor dit orgel verantwoord is. De artistieke waarde is laag en het pneumatische 
tractuursysteem blijft onderhoudsgevoeliger dan het traditionele mechanische 
systeem.’ Hij noemt vervolgens drie mogelijkheden: vervanging van het 
Flentrop-orgel door een nieuw orgel, waarin het Flaes-pijpwerk kan worden 
opgenomen; vervanging door ‘een geschikt monumentaal orgel’; of  de aanschaf  

van ‘een gebruikt positief  van goede kwaliteit’. De eerste optie, die volgens Van 
Beek ‘ongeveer ƒ 100.000,= à ƒ 120.000,= incl. B.T.W. en advieskosten’ kost, 
vindt hij ‘volstrekt niet haalbaar’. Bij een monumentaal orgel zou rijkssubsidie 
eventueel mogelijk zijn. De laatste optie is ‘naar wij menen wellicht beste 
oplossing’. Het positief  hoeft niet groot te zijn, met zo’n vijf  registers, allicht te 
vinden voor zo’n 30.000 tot 40.000 gulden. Van Beek realiseert zich dat een en 
ander in Engelbert mogelijk met gemengde gevoelens zal worden ontvangen. 
‘Wij weten,’ zo schrijft hij, ‘dat diverse gemeenteleden aan Uw huidige orgel 
gehecht zijn en respecteren dat. [...] Wij neigen er dan ook toe U aan te 
bevelen voorlopig de hoogstnoodzakelijke reparaties en een stemming te laten 
uitvoeren.’
Kort na ontvangst van Van Beeks Voorlopig Rapport besluit de kerkenraad 
‘over te gaan tot volledige restauratie van het orgel’. Men kiest voor enkele 
elementen uit de offerte van Flentrop; samen bedragen de kosten ƒ 17.000. 
Wanneer de restauratie afgerond is, blijkt het toetsbeleg van het orgel nog 
aandacht te behoeven; Van Beek had al geconstateerd dat het ‘versleten en 
kromgetrokken’ was. Op verzoek van De Bruijn offreert Flentrop kunststof  
beleg (ƒ 2920) of  been (ƒ 3970). Alles wijst erop dat het toetsbeleg vervolgens 
niet is gerestaureerd. Vermoedelijk was de staat ervan in 1990 nog niet zo slecht 
dat dat echt nodig was.
Eind 1993 ontstaat er onenigheid met Flentrop over de financiële afwikkeling 
van de restauratie. De kerkvoogdij consulteert de Orgelcommissie. Deze 
reageert in december 1993 met de opmerking dat Engelbert ‘na het Voorlopige 
Rapport zonder nader overleg met onze commissie beleid [had] gevoerd.’ 
De Orgelcommissie wijst op het nut van orgelbeleid voor de langere 
termijn, temeer daar er een geschikt orgel beschikbaar is: ‘Momenteel is er 
een instrument van de orgelmakerij Orgelmakerij Bakker & Timmenga te 
Leeuwarden gebouwd in 1918 beschikbaar dat wat klank en proportie betreft 
uitstekend in uw kerkgebouw past.’ Engelbert gaat uiteraard niet op dit idee in. 
Eind goed, al goed: de betaling van de nota’s van Flentrop wordt voltooid en in 
januari 1994 stuurt Flentrop Engelbert een dankbrief  met de beste wensen voor 
het nieuwe jaar.
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§ 1.4 De 21ste eeuw
In 2000 neemt de Stichting Oude Groninger Kerken de kerk van Engelbert 
over. De kerkrestauratie die daarna plaatsvindt, doet het orgel geen goed. De 
balustrade wordt naar voren verplaatst, om onder het balkon plaats te maken 
voor een keuken en toiletten, zodat het front voortaan achter de balustrade 
staat en vrijwel onzichtbaar is. Het timmerwerk rond het orgel wordt aan de 
nieuwe situatie aangepast zonder dat men zich veel om het instrument en zijn 
voorkomen bekommert.
Op verzoek van de SOGK stelt de firma Mense Ruiter Orgelmakers, die 
destijds in voorkomende gevallen onderhoud aan het orgel verzorgt, een 
offerte voor ‘herstel van het orgel’ op. Deze offerte ontvangt de SOGK op 7 
december 2005. De belangrijkste posten zijn schoonmaak en herstel, reparatie 
van de balg en het harmonica-deel tussen balg en lade, het in de was zetten 
van de kast, en het vervangen van het toetsbeleg. 
In 2008 verzoekt de SOGK ondergetekende het orgel te onderzoeken. 
Op basis van het daaruit voortkomende rapport en het daarin inbegrepen 
restauratieplan, wordt besloten het orgel te restaureren. Offertes worden 
gevraagd bij Mense Ruiter Orgelmakers (Zuidwolde), Elbertse Orgelmakers 
(Soest), Hüfken Orgelbau (Halberstadt, Duitsland) en Flentrop Orgelbouw 
(Zaandam). 
Anders dan bij veel andere orgelrestauraties kan in Engelbert niet op subsidie 
van het Rijk (via de RACM, sinds 2009 Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed) gerekend worden. Omdat Flentrop bereid blijkt gunstig te offreren 
vanwege het belang dat de firma hecht aan het instandhouden van orgels uit 
haar vroege geschiedenis, wordt Flentrop de opdracht tot restauratie gegeven.

§ 2 De restauratie van 2013
Het orgel van Engelbert is bij de restauratie teruggebracht in originele staat 
door het te repareren én het te verplaatsen. Dat laatste mag merkwaardig 
lijken, maar omdat uitbreiding van het balkon het orgel achter de balustrade 
had doen verdwijnen, was dit de enige manier om het aanzicht en de functie 
van het orgel te herstellen. 

Onderdeel van de voorbereiding van de restauratie van 2013 was het in kaart 
brengen van de mogelijkheden tot verplaatsen van het orgel: terug in de balustrade, 
die immers al eerder, bij de kerkrestauratie, naar voren was verplaatst. Christiaan 

Velvis, Bouwkundige in dienst van de SOGK, maakte deze tekening. 
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§ 2.1 Front en kast
Twee opties zijn overwogen: alleen het front in de nieuwe balustrade plaatsen, 
zodat het orgel optisch weer present zou zijn in het kerkinterieur, of  het 
hele orgel naar voren plaatsen (met uiteraard eveneens het front weer in 
de balustrade). Er is voor de tweede optie gekozen: zo bleef  het orgel een 
geheel. Dit betekende dat de speeltafel naar de noordkant verhuisde omdat 
de trapopgang aan de zuidkant is aangebracht, en dat het orgel een geheel 
nieuwe kastbetimmering kreeg; om de kosten beheersbaar te houden is daarbij 
gekozen voor gefineerde meubelplaat. Dit gaf  meteen gelegenheid de plaats 
van de motor en de toegankelijkheid van de kast te verbeteren: voortaan is het 
orgel vanaf  de achterzijde goed bereikbaar. Basisoverweging bij dit alles was 
het orgel optisch weer in het kerkinterieur te integreren en het te verlossen van 

de kwetsbaarheid waaronder het sinds de balkonuitbreiding had geleden: de 
frontpijpen waren kapot (de ruimte voor het orgel diende als stoelenopslag), 
evenals veel binnenpijpen (het binnenwerk van het orgel werd gebruikt als 
opslag van liturgische hulpmiddelen). Nóg een gevolg van deze besluitvorming 
was dat over de kleur van de kast diende te worden nagedacht. Uiteindelijk 
is gekozen voor een bruine beits, in overeenstemming met de kleur van de 
balustrade.

§ 2.2 Pijpwerk
Over het geheel genomen was het pijpwerk in goede staat. Stemschade bij de 
metalen pijpen is verholpen, evenals lekkage bij de houten pijpen. Baarden, 
expressions en andere details van het metalen pijpwerk zijn waar nodig hersteld. 
Het zwaar beschadigde zinken frontpijpwerk van de Prestant is eveneens 
hersteld en opnieuw gespoten, zoals origineel ook in 1938 was gedaan.

Bij de demontage van het orgel (links een overzichtsfoto) werd ook dit aardige detail ontdekt: 
het psalmbriefje voor de organist bij de dienst van 26 mei 1968 werd naderhand gebruikt om 
een lekkage in de windlade te repareren.
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Het orgelfront na de restauratie. Hoe eenvoudig ook, toch volgt de opbouw ervan de esthetiek die in de vroege 20ste eeuw wel degelijk met betrekking tot de architectuur van orgelfronten werd 
ontwikkeld. Uitgangspunten waren eenvoud en eerlijkheid: orgelfronten dienden niet opdringerig te zijn en weinig opsmuk te hebben, en hoorden althans enigszins een idee te geven van de 
ordening van de pijpen in het binnenwerk. Zeer gebruikelijk was het daarom om het front te vormen door ‘lagen’ pijpen als coulissen achter elkaar te plaatsen en tussen deze lagen tegenbeweging 
te creëren. Zo ook in Engelbert: er is een ‘laag’ houten pijpen en een ‘laag’ metalen pijpen.De houten pijpen worden naar het midden kleiner, de metalen pijpen naar het midden groter. 
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Links de achterzijde 
van het front (de op 
bladzijde 16 in het 

fotobijschrift genoemde 
tegenbeweging is hier 

duidelijk te zien); rechts 
een gedeelte van de 

pijpen achter het front. 
Sommige hoeden van de 
gedekte metalen pijpen  
(rechts onder in beeld) 
worden met  strookjes 

leer op hun plaats 
gehouden.  

Het orgel in de werkplaats van Flentrop. Duidelijk is de nieuwe kast 
te zien met daaraan de speeltafel (rechts onder). Vóór het orgel ligt de 

windlade, die in Engelbert de vorm heeft van een set losse registercancellen.

§ 2.3 Windlade
Van een windlade is in Engelbert in feite geen sprake; veeleer bestaat de lade uit 
een set losse registercancellen. Ze zijn lekvrij gemaakt en voorzien van nieuwe 
kegelarmaturen. De membraanlatten onder de cancellen zijn voorzien van 
nieuwe membranen. 

§ 2.4 Windvoorziening
De zakbalg is geheel van nieuw leer en nieuw gummidoek voorzien. De 
tremulant kon op de originele plaats teruggeplaatst worden; de motor staat nu 
aan de achterzijde van het orgel. Voor de aansluiting van de motor werd een 
nieuw kanaal gemaakt. De motor is enigszins lawaaiig, maar voldoet voorlopig 
prima. Problematisch is de afstelling van de tremulant – overigens een 
veelvoorkomend euvel bij dit type pneumatische tremulanten.

§ 2.5 Speeltafel
De speeltafel was in slechte staat. Het fineerwerk is waar nodig aangevuld, 
geheel in stijl en kleur. Het ernstig kromgetrokken toetsbeleg is geheel in 
kunststof  vernieuwd.
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§ 2.6 Pneumatiek
De pneumatiekbuizen moesten wegens de verplaatsing van de speeltafel geheel 
opnieuw geordend worden; waar nodig is daarbij nieuwe buis gebruikt, waar 
mogelijk origineel materiaal. De buizen worden gedragen door houten planken 
en kunnen dus niet ‘doorhangen’.

§ 3 Besluit
Opvallend is de veelzijdige bruikbaarheid van het orgel. De indeling van 
Holpijp en Prestant in bas en discant, de keuze voor de combinatie Fluit/
Nasard als verwante bas- en discantregisters en de keuze voor de Subbas als 
zelfstandig pedaalregister bewijzen goede diensten. Zo is het bijvoorbeeld 
mogelijk een koraalvoorspel te registreren alsof  het orgel twee klavieren bezit: 
de linkerhand bespeelt dan de Fluit 4’ Bas, de rechterhand de Holpijp 8’ Discant 
en de Nasard 2 2/3’ Discant, eventueel aangevuld met Tremulant, en de voeten 
hebben de Subbas in het pedaal als basregister tot hun beschikking. De Mixtuur 

is weliswaar niet zeer fel, maar de superoctaafkoppel maakt een eventueel 
gemis aan kracht in dat opzicht ruimschoots goed. Kan met registraties als deze 
barokmuziek prima worden vertolkt, tegelijk beschikt het orgel van Engelbert 
over registers die muziek uit de 19de eeuw prima doen klinken: zo mengt de 
Viola uitstekend met de Holpijp, en verleent de Voix Célèste aan beide registers, 
of  aan de combinatie ervan, een extra dimensie. Het gemis van een 16’ 
basregister in het manuaal kan ondervangen worden door de suboctaafkoppel 
te gebruiken. 
Dát de restauratie geslaagd is, is overigens niet alleen te danken aan de 
activiteiten die direct met de restauratie van het orgel zelf  te maken hadden; 
ook het herstel van het kerkinterieur, gerealiseerd door het bestrijden van de 
hardnekkige vochtproblemen in de kerk, het plaatsen van de prachtige kansel uit 
Heveskes en het aanbrengen van psalmborden in dezelfde barokke stijl, hebben 
samen geleid tot een omgeving waarin het op zichzelf  weinig spectaculaire 
front van het orgel alsnog een verwelkomend thuis heeft gevonden.

De speeltafel: 
voorzijde en, in 
de orgelkast, 
achterzijde. Goed 
te zien is hoe de 
pneumatiekbuis 
gesteund wordt door 
houten latten en 
niet slechts, zoals 
gebruikelijk bij 
pneumatische orgels, 
los in koorden is 
opgehangen.
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Blik in de orgelkast: rechts is de balg te zien (de houten kist waarin de lange flexibele buis verdwijnt), 
met daarop, gemaakt van wit schapenleer, het beweeglijke kanaal naar de windlade, die boven de balg 
ligt. De lange flexibele buis voorziet de speeltafel van wind (nodig om de pneumatische overbrenging 
van toets naar pijpventiel te realiseren), de korte flexibele buis daarachter voedt de windlade van de 
frontpijpen.
Op de foto rechts is de achterzijde van de orgelkast te zien: gemaakt van meubelpanelen. In de trap is 
de motorkist verwerkt. De bovenzijde van de binnenkant van de deur is, evenals de binnenzijde van het 
orgel als geheel, zwart geschilderd.

Het resultaat van de orgelrestauratie is een felicitatie waard aan minstens drie partijen: 
aan de Engelberters, die zich zo lang en intensief  hebben ingezet voor het behoud van 
hun orgel; aan de Stichting Oude Groninger Kerken, die het aandurfde een pneumatisch 
orgel als dit te laten restaureren; en aan Flentrop Orgelbouw, die niet terugschrok voor 
deze stevige opgave en zo ‘eigen’ erfgoed voor de toekomst wist te bewaren.
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