
Doorzichtige klank een wonder voor het oor

Het orgel van Oosterwijtwerd
weer in gebruik genomen
Gegeven: een zaterd.agavond met volle maan, nog juist voor de wintertijd,

een toegewijde dorpsgemeenschap, een liefdevol hersteld orgel en een bege-

nadigde organiste - dan is de uitkomst een volle kerk. En zo was het ook op

de 26" oktober in Oosterwijtwerd.

De volle kerk van Oosterwiitwerd

Wonderen
In zijn r.velkonrstr'voord trok de heer H.G.

de Olcle, voorzitter van de Srichting Oude

Cironinger Kerken, een paraLlel met de

bedevaarten clie van de kerk van Ooster-

rvijtwerd in voorrefbrmatorische tijcl een

veelbezochte plirirts maakten. Die devotie

hoort tot het verleden: "Onze Lieve

Vrourve van Oosten'vijtr'verd heefi haar

glans al lang verloren. Nlaar voor r'vat

l,utlrer ncrenrdc de auricularia miractila,

de rvonderen die wij mct onze oren \vaar

luerren, lvordt nog r,ve1 eens een bedevaart

ondernomen." Het orgel in Oosterwijt-

rverd, ciat Cll'rristian Mirller 255 iaar gele

den maakte, en dat in essentie bervaard is

gebleven, is zo'n doel. "C)r'ereenkomstig

de principes van de Sticl'rting Oucle Gro-

ninger I(erken is het in de aangetioffen

toestancl geconsen'eerd en functioneel

hersteld," aldus cle heer De Olde.

Gerespecteerd
Orgehnaker Albert de Graaf en organiste

Leonore l.r.rb demonstreerden het olgel.

Voor het eerst, zo vertelde de heer De

Graaf, is er in cle geschriften var-r het orgel

sprake als het in 1 845 als katrinetorgel in

de kerk r.an Oosterwijtwerd lvordt ge-

plaatst. Naar verluidt r'vas het afkornstig

van een boer in Baf-lo. De rekeningen van

de kerkvoogdij uit die tijd zijn verdrve-

ncn, maar in de handelingen van de ker-

keraad r,vordt van de komst van het orgel

verslag geclaan: "Heden ldat is 14 clecem-

ber l845l hacl in de morgengodsdienst-

oefening van clezen dag, de plegtige In-

u,ijding des orgels en toeheiliging van

hetzelve aan de dienst van Clocl plaats. I)e

Leraar sprak bij clicn gclegenheid naar

a?rnleiding van I l(on. B: 18c: "Gii hebt

r'vel gedaan clat het in Uw harte geweest

is" over het lofwaardige van de bevorcle

ring der gewijde Zang en Toonl<r-rnsl in

de Christelijke Gemeente. Het orgel r'verd

bij deze gelegenheid bespeeld cloor derr

heer Freijtag, Orgelrnaker te Groningen,

clie hetzelve in olde gebragt hac1."

Hermirn Eberhard Freijtag, clie 's avoncls

om zes ulrr "zich andermaal op het spcel

tuig hooren" deecl, heefi zicl-r in l-roofd-

Het orgel van Oosterwijtwerd, zoals het

in 1895 door Jon Doorttbos is vornr-

ge geven.

zaak tot het toevoegen van een aangehan-

gen pedaal beperkt en het orgel verder

gerespecteerd.

L,n eigenlijk heeft ook )an l)oornbos zicl.t

in 1895 c'en meester in de beperking ge-

toond. De diaconie r.an C)osterrvijtrvercl

betaalde / 325 r.oor de verbourv van het

kabinetorgel tot een groter kerkorgel.

Voor clat geld voegde Doornbos een Pres

tant 4 voet en een Viola di ganrba toe en

zette hij een nieuwe kast om het instru-
mcnt, mirar hij liet hct pijprverk vriiwel
onaangetast. Pas in 1950, toen Mense

Ruiter l-ret orgel ntr rvaterschade herstelde,

is de toonhoogte iets aangepast. Daarotn

klinkt het orgel, in de woorden van l)e

Graaf, nog altijd "helder en vjtatrl: niet

luig, maar verfijnd."
Anclers dan de beroenrde orgels van Miil-
ler in Haarlenr en Lceurvarclen, \\raarvan

hct pijpwerk bij latere inglepen "r'vel be-

hoorliik is trangepakt", dat wil zeggen ge-

u'ijzigd en'teruggerestauleercl', zijn de

piipen van Miller in L)osterwijtwercl veel

en veel gaver bervaard gebleven ze zijn
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jll,rrr ric' Gratri yertelt ot.er de geschiedenis van het orgel. lanneke von den Berg en Leottore Lttb, de nusiciennes van d.eze zaterdagatond
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daarncc een zeldzaam voorbeeld van

oorspronkelijke Milller pijpen.

Bij dc demonstratic van de rcgisters en

registercombinaties, r,r,aarvoor Leonore

Lub de Variaties van Johann Pachelbel

ovcr 'Christus der is rnein Leben' had ge-

kozen, konden de aanlvezigen zich claar-

van overtuigen. De doorzichtige klank en

het flonkerencle spel, ir-r deze kleine

kunststukjes al een rvonder r.oor het oor,

kr,r,amen in de bredere trdem van Bach's

Pastorale nog beter tot hun recht. Voor
dicn had het orgel zich ook een goecl be-

geleidingsinstrume nt getooncl, toen de

veelbelovende Oosterwijtrverdsc violiste

Janneke van den Berg zich bij Leonore

Lub had gevoegd om een Allcglo van Jo-

seph-Hector Fiocco te spelen.

Schelms
Burgemeester 1.. Pit van Loppersr-Lm

sprak zijn bewondering uit over r'vat de

orgelmaker in Oosteru,ijtwerd tot stand

had gebracht. De Raad van de Gemeente

Loppersum hacl cle reservering, destijds

door de r.oormalige Gemeentc 't Zanclt

gemaakt, graag bekrachtigd. Een toezeg-

ging voor de restauratie van het geheel

van het interieur van de kerk kon de heer

Pit evenwel niet doen: het gemeentelijk

monumentenbudget is beperkt err er zijrr

andere keuzen gc'maakt.

Schelms bracht mevrouw J. Poortvliet,

voorzitter van de plaatselijke cornmissie

van de Stichting Oude Groninger Kerken,

de ter plaatse ler,ende wensen nog eens

onder de bestuurliilie aanclacht: "Het is

\roor Oosterwijtrverd een vrolijke dag. Nu
r'vas ik van plan, nu deze buitenkans zich

voordoet, om met name de vertegen-

woordigcl rrn de Cenrecnte te rviizen op

de toestand van het interieur,- dat het

belreden rlrr lrct intcrieur vool eigett riri

co is, en opr de losse planken in het pla-

fond; ik had rvillen r.vijzerr op het hout-
snijwerk boven de herenbank lwaar bur-
gemeester Pit was gezeten] dat af en toe

naar beneden valt, op de twee banken

waar \\re geen gasten meer dun'en neer te

zetten en op de preekstoel die aan de ach-

terkant vermolmcl is. Maar het is een vro-

lijke dag, en ik doe dat dus niet."

Tot aller genoegen
Met her Scherzo van Ludwig van Beetho-

ven sloot Leonore Lub hairr solo-optre-

der-r af. L)aarna begeleidde ze, onr ook die

kwaliteit van het orgel te tonen, de sa-

menzang van Lied 388 uit htt Liedboek

voor de Kerken'.'De avond komt, de zon

daalt in het r'r,esten.'

Nr dc dtror c1e Sticlrtirrg'voolztllet' tocge

zrvaaicle dank en hr-tlde bleven de aaurve-

zigen, arl naaJ aarrd en voorkettr, bijeen op

cle orgelgalerij om er \ran eiger-r dan wel

anderer orgelspel te genieten, of in het

koor lr,aar de ieden van de plaatselijke

commissie zicl'r van hun voortreffelijkste

kant lieten zien.

En zo lrerhaalde de geschiedenis zich.

Was het begin, zoals pater Mijlernarr in

1664 schreel "dat men na de kerck van

Oosterwijtwerd ging bevaerden doen, van

alle gervesten de pilgrims
alclaer bijeen kommen-

de", op het einde r,r,aren

de lvoorden van de chro-

niqueur van clecember

1 845 r,an tocpassing: "f)e

plegtigheid door een tal-

rijke van elders zaamge-

komen schare opgeluis-

terd, liep tot aller genoe-

gen af."

Vier pijpen van Christian Miiller, van

links nanr rechts van Holpijp 8 vt, Pre-

stant 8 rt, Roerlluit 4 vt (met hoed) en

Roerfluit 4 t,t (een 'flessepijpje').

Na de bijeenkomst maakte de heer J.F. Oldenhuis te

Baflo aannemelijk dat het in 1845 in de kerk van Oos-

terwijtwerd geplaatste orgel hetzelfde is als het orgel

dat S.E. lVulder te Rasquert op 31 maart 1845 in de

Provinciale Groninger Courant "uit de hand te koop"

aanbood: "een best uitmuntend huis-orgel, groot 12

registers, 6112 oclaaf, 300 sprekende pijpen, zeer

geschikt in eene kleine kerk." Op 15 augustus 1845

herhaalde hij de aanbieding met als prijs "beneden

de 200 guldens". Sirp Elema Mulder was pelmole-

naar (en boer) te Rasquert. Hij was gehuwd met

Catharina Wiersema van Oosterwijtwerd (zie: F.R.

Elema, Familieboek Elema (Harderwijk, 1965) B4);

Catharina was een dochter van de kerkvoogd Jan

Garbrands Wiersema 11779-18461, wiens naam in een

van de zolderbalken van de kerk van Oosterwijtwerd

staat (zie: 'De Navorsch er' , Groninger Kerken, lX
(1992) 106) en die op het kerkhof van Oosterwijtwerd

begraven ligt (zie 'De Navorscher', Groninger Kerken,

X (1993) 145). De laatstgenoemde familierelatie is

ons medegedeeld door drs. J.P. Bouwes te Breda.

Het orgel in de kerk van Dispositie:

0oste rwiitwe rd
Het orgel in de Mariakerk van ooster - Manuaal: c'-d"

wijtwerd is van origine een kabinet- Prestant 4vtDoornbos
orgel, in 1741 of 1744 door Christian Prestant 8 vt discant Mtlller
Miiller gemaakt (zie: Arend Jan Gier- Holpijp 8 vt Miiller: C h'eikenhout, c"-d"'

veld, Het Nederlandse huisorgel in de l7e metaal

en l8e eeuw (Utrecht, 1977) 235-236). Viola di gamba 8 vt C-cis uit Holpijp (Miiller), d-d"'

In 1845 werd het door Herman Doornbos

Eberhard Freijtag in de kerk van Roerfluit 4 vt Mtiller
Oosterrvijtwerd geplaatst. In 1895 heeft Sesquialter 2 st discant waarschijnlijk 1950

Jan Doornbos het tot kerkorgel ver- Octaaf 2 r,t gedeeld in bas en discant Nliiller

bouwd' schade door lekkage noopte in peLiaal, aangehangen: c-c; rnogelijk Freijtag
1950 tot herstel door Mense Ruiter.

Het orgel is in 1995-1996 hersteld door Winddruk:72 mm

Albert H. de Graaf, orgeln'raker te Leus Toonhoogte: 435 Hz

den. De kosten bedroegen f 32.000. Stemming: gelijkzwevend

Daarvan heeft de provincie Groningen Orgelkas: Doornbos

/ 14.834 voor haar rekening genomen. Windvoorziening: Doombos

Uit een door de voormalige Gemeente 't Windlade: Mr-i1ler

Zandt gesticht fonds stelde de Gemeen- Kl:ivier en klavieromlijsting: Miiller; beleg niet orgineel

te Loppersum / 10.000 beschikbaar.

*,,:
&;

d'i
6e:q
ffi'.i&! 4;

mi.l
re: :{

ffia
*-g'i.t^,g:i. Jltric
ffis*mi*
tffi:x

'ffiffi
TE#gB€3#B;{
ffir
ffiT
ffi
ffi
Gti
re
ffi
f;ss

=o

E

,5

.=
E

-

F

De plaatselijke en gemeenteli.ike vertegenwoordigers: lanke Poortvliet en burgeme ester ['.Pit.
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