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Tegen de muur naast het orgel hangt een opschrift met de volgende tekst: 

“De hervormde gemeente van Rolde ontving dit orgel van een harer voormalige 

leeraars, Den Wel. Eerw. Z: Gel. Heer C. Brouwer, thans rustend Leeraar te Assen, als 

een blijk van blijvende liefde en voortdurende belangstelling in hare godsdienstige 

belangen, terwijl het, door vrijwillige bijdragen der gemeente, vergroot en verfraaid, op 

den 28 nov. 1847 plechtig werd ingewijd.”  

 

Het Drentse orgelbezit in de 19
e
 eeuw 

De Jacobuskerk heeft het in de eerste eeuwen van haar bestaan zonder een orgel moeten 

doen. Pas in 1847 kreeg de kerk, dankzij de bovengenoemde schenking, voor het eerst 

een orgel. In 1840 telde Drenthe 11 kerken die van een orgel waren voorzien: Anloo, 

Assen (N.H. kerk), Beilen (N.H. kerk), Coevorden (N.H. kerk en R.K. kerk), 

Dwingeloo, Eelde, Meppel (N.H. kerk), Roden, Veenhuizen (R.K. kerk) en Zuidlaren. 

De hoofdstad Assen kreeg in 1819 een orgel (sinds 1897 staat dit in Havelte) en Beilen 

pas in 1840. Vanwege de zand- en veengronden was er tot in de 20ste eeuw grote 

armoede in Drenthe. In de meeste dorpen was men financieel niet in staat een 

instrument te kopen. Wanneer in de 19e eeuw steeds meer behoefte ontstaat aan een 

instrument voor de begeleiding van de gemeentezang weet men in een aantal dorpen in 

Drenthe een elders gebruikt en overbodig geworden orgel aan te schaffen. Op deze 

wijze zijn in de loop van de 19e eeuw een tiental Drentse kerken van historische orgels 
voorzien. Hierdoor beschikt Drenthe tegenwoordig over een relatief beperkt, maar wel 

heel gevarieerd en interessant historisch orgelbezit.  

 

Een eerste orgel in Rolde 
Ook Rolde past dus binnen dit historische beeld. Dankzij de gift van de voormalige 

predikant Ds. Brouwer kreeg dus ook de Jacobuskerk een orgel dat oorspronkelijk voor 

een andere kerk was gebouwd. De tekst op de muur en een verslag in een boek van T.A. 

Romein uit 1861 zijn vrijwel de enige schriftelijke bronnen die over de komst van het 

orgel in 1847 verhalen. Verder is er nog een artikel bewaard over de ingebruikname in 
de Drentsche en Asser Courant. Het orgel werd voor f 1.200,-- aangekocht (de 

genoemde schenking van ds. Brouwer) en voor f 1.300,-- door H.J. Langendijk namens 

P. van Oeckelen & Zn. in de kerk geplaatst. Zijn naam en die van twee van zijn 

werknemers F.L. Homan en J.H. Keijmand zijn in potlood op de kast geschreven. Het 

laatstgenoemde bedrag werd met acties in de kerkelijke gemeente bijeengebracht.  

In enkele publicaties is aangegeven “dat het Rolder orgel in Harlingen is gemaakt en 

per schip werd aangevoerd”, maar het is niet duidelijk op welke oorspronkelijke bron 

dit is gebaseerd. Aannemelijk is dat het orgel via de Rijn en de IJssel naar de Zuiderzee 

is getransporteerd en in Harlingen een tijdlang kon worden opgeslagen. Het orgel zal 

dan via de Waddenzee naar Groningen zijn verscheept en van daar uit naar de 

werkplaats van Van Oeckelen te Harenermolen zijn vervoerd, aldaar hersteld en daarna 
door Van Oeckelen naar Rolde vervoerd. Van de verder onbekende H.J. Langendijk is 

nog een ander bericht bekend van andere zelfstandige (?) orgelbouwwerkzaamheden. In 

1842 repareerde hij voor f 216,37 het orgel in de Grote Kerk te Meppel.  

Ondanks intensief archief- en materiaalonderzoek is de geschiedenis van dit orgel dus 

nog steeds in nevelen gehuld: noch de bouwer, noch de plaatselijke herkomst blijkt te 



 

achterhalen te zijn. Een klein aanknopingspunt is een vrijwel onleesbare inscriptie in 

een mixtuurpijp: “Orgelmacher J. M(ö?)(ü?)ller(?) R(?)P(?)oundun(?) 1800”. Allerlei 

in archieven intensief onderzochte mogelijke sporen, zoals de rol van Ds. Brouwer in 

relatie tot zijn contacten in Denekamp, waar een in 1811 gemaakt Quellhorstorgel rond 

1847 verdween, lopen dood. Bij de restauraties in de afgelopen decennia, en ook nu 

weer, vormde het instrument zelf dus het enige feitelijke aanknopingspunt voor de 

historie.  

Gezien de inscriptie moet het orgel dan toch in 1800 ergens in het aan Nederland 

grenzende Duits-Westfaalse gebied gemaakt zijn. Mocht de inscriptie dan toch ‘J. 

Müller’ weergeven, dan zou het kunnen gaan om Johann Gottlieb Müller uit Osnabrück, 
later Paderborn, of een familielid van hem. Het zou echter ook Just (Jobst) Henrich 

Wilhelm Müller kunnen zijn. Hij was geboren in Wittmund en zoon van de bekende 

Oostfriese orgelmaker Hinrich Just Müller. Just Henrich had zijn bedrijf later in Minden 

tot aan 1805. Echter, de inscriptie kan ook slaan op de pijpmaker die in dienst was bij… 

en hoeft dus niet persé de officiële firma-naam te vertegenwoordigen. Bij de hier 

genoemde orgel-makers is er tot nu toe nog geen verband aangetroffen qua bouwwijze 

of inscripties. Hopelijk lukt het nog eens de echte maker boven water te krijgen!  

Bij de inwijding hield de hier afgebeelde Ds. Eltje Jacob Borgesius – hij was predikant 

te Rolde van 1831-1871 – een leerrede over Efeze 5 : 18b-19. In de Drentsche en Asser 

Courant van 30 november 1847 staat hierover een uitvoerig artikel.  In zijn betoog wees 

hij o.a. “…op het belang en de invloed van het kerkgezang door orgelmuziek begeleid, 
op een godsdienstige stemming des gemoeds en op de vermeerdering en de verhoging 

van het godsdienstige gevoel…; …Bij de protestantse eredienst is zo weinig met 

uiterlijkheden gepaard, en het stichtelijke gezang dikwijls zo onstichtelijk, dat men zich 

moet verblijden over elk bewijs en belangstelling om in dit opzicht de protestantse 

eredienst te doen zijn wat het wezen kan”. Het had ook vandaag gezegd kunnen zijn!  

 

De orgelkast is bij de plaatsing vrij slordig in elkaar gezet en ook lijken er niet bepaald 

orgelmatige aanpassingen aan het meubel te hebben plaatsgevonden. Oude en nieuwere 

delen zijn deels op onlogische wijze samengevoegd. Het lijkt er op dat het orgel van 

oudsher een Onderpositief heeft gehad zoals wel meer in Westfalen voorkomt, ook nog 

omstreeks 1800. Zelfs orgelmakers als Rudolf Knol namen een dergelijke bouwwijze 
mee naar Nederland (o.a. Zwartsluis). Alhoewel de typisch Westfaalse ronde 

facetkappen van de torens geheel oud zijn lijkt er toch op dat de orgelkast in 1847 is 

verbreed en verhoogd. Veel tekenen wijzen er op dat het oude orgel (door 

oorlogshandelingen in de Franse tijd?) zeer beschadigd is geweest. Dit is in het 

Westfaalse geval ook aannemelijk gezien er in deze landstreek in die tijd veel strijd is 

geleverd. In gedemonteerde toestand kan het orgel vervolgens naar Rolde zijn 

overgebracht en aldaar zijn hersteld en aangevuld met nieuwe delen. Zo zijn met name 

de frontstijlen veel te smal en sluiten de kappen en basementen van de torens niet 

volgens de regels der kunst aan. De kast geeft in zijn huidige situatie al met al een 

enigszins verwarrend beeld en biedt daardoor onvoldoende aanknopingspunten om de 

oorspronkelijke opbouw van vóór 1847 te kunnen achterhalen.  

Ook is onbekend of het orgel qua registeraantal door Van Oeckelen is vergroot. Alle 

mogelijke sporen daarvan zijn in de 20ste eeuw uitgewist. Uit een onderzoek van het 

orgel in 1955 en uit de pijpinventarisatie bij de nu uitgevoerde restauratie blijkt dat het 

orgel bij de plaatsing wel reeds twee manualen met zijkantbespeling en een beperkt vrij 

pedaal bezat. Het stond aan de overzijde van de klaviatuur en had drie registers met een 

omvang van C-f0. Ook dat is conform Westfaalse gewoonten, zie bv. het Jalinckorgel te 

Westervoort (1708, voorheen Eibergen) en de orgels te Aalten (Westfaals, 

1759/Armbrost 1811) en Goor (vm. orgel, Armbrost, 1844). Armbrost paste veelal 

houten bekers toe voor een Bazuin of Fagot 16 vt..  

Helaas zijn er ook uit de tweede helft van de 19de eeuw geen (kerkelijke) archiefstukken 
bewaard gebleven. Gelukkig zijn de namen van de orgelmakers die vanaf 1882 tot aan 

1951 het orgel onderhielden in potlood opgetekend op de achterluiken van de 

hoofdkast: W. Beukema, A. van Oeckelen, H. Thijs  - p.o. Van Oeckelen, H. Thijs en 

Zn. voor de fa. Spiering , L. Rinkema, A. Meek en A. Kamps. Beukema was de 

meesterknecht van Roelf Meijer te Veendam. Het lijkt aannemelijk dat hij vóór 

Beukema het onderhoud had. Vanaf 1847 zal tot die tijd Van Oeckelen het orgel hebben 

onderhouden, wellicht door dhr. Langendijk namens hen.  

Het orgel bleef na de plaatsing in Rolde een eeuw lang 

hoegenaamd ongewijzigd. Er werd, met uitzondering van 

1854 na de ingrijpende kerkrestauratie in Rolde, tot aan 1953 

mogelijk slechts nog één maal groot onderhoud gepleegd 
(misschien door Roelf Meijer). Het orgel bezat vanaf 1847 de 

volgende dispositie: 

 
Hoofdwerk: (C-f ´´´) Bovenwerk: (C-f ´´´) 
 Pedaal:  (C-f0) 
Prestant               16  ́disc.  Prestant         8  ́disc. 
 Bourdon  16  ́ (grenen) 
Prestant      8´ Holpijp         8´ 

 Holpijp       8  ́(grenen) 
Holpijp      8´ Fluit doux      8  ́disc  Octaaf        4  ́
Octaaf       4´ Prestant          4  ́  
Fluit      4´ Fluit         4  ́  Twee afsluiters  
Fluit      2´ Spitsfluit        4  ́disc.  Ventiel 
Mixtuur                 I-II     Superoctaaf   2´  Tremulant  
Trompet      8’ Speelfluit       2  ́  Manuaal-schuifkoppel  
        Pedaalkoppel-hoofdwerk  

        Tacet  

Het orgel had vier spaanbalgen die in de toren stonden. Het baspedaal was aan de 

zuidzijde dwars in de orgelkast geplaatst en heel compact opgesteld. In het front waren 

16 geschilderde houten frontpijpen aanwezig. De metalen frontpijpen waren vrijwel 
geheel van lood. De twee houten pedaalregisters dateren waarschijnlijk uit 1847. 

Misschien had het pedaal oorspronkelijk alleen een Octaaf 4 vt., een Fluit 2 vt. en een 

Bazuin 16 vt. In Westervoort was dit bv. aanvankelijk slechts een Bazuin, vanaf 1832 

(door Armbrost) aangevuld met een Fluit 2 vt en Cornet 2 vt.  



 

Het schuifkoppelsysteem was zo ingericht dat het ondermanuaal naar achteren 

getrokken moest worden. In latere tijd is de tremulant verdwenen. De toonhoogte bleek 

in de loop van de tijd verhoogd te zijn tot een halve toon boven normaal. De winddruk 

bedroeg in 1955 ca. 85 mm waterkolom als gevolg van de volkomen lekke windladen. 

Het orgelbalkon had een borstwering die rechte naar de zijmuren liep; onder het orgel 

stonden twee pilaren (zie de foto op pag. 7). 

 

De eerste grote restauratie 
Inmiddels waren na de tweede wereldoorlog kerk en orgel in een deplorabele toestand 

komen te verkeren, zodat restauratie hoogst noodzakelijk werd. In plaats van eerst de 

kerk te restaureren pakte men het orgel alvast aan. Deze restauratie werd in 1954-55 

uitgevoerd door de firma Ernst Leeflang uit Apeldoorn, met als adviseur dr. Maarten 

Albert Vente die hiertoe in 1953 een restauratierapport uitbracht. Dr. Vente heeft vele 

publicaties over historische orgels op zijn naam staan en landelijk veel 

archiefonderzoek verricht, maar ondanks zijn kennis en ervaring kon (ook) hij geen 

zekerheid verschaffen over de historie van het instrument. In een artikel in het 

Nieuwsblad van het Noorden van 8 april 1955 staat vermeld: “Wel heeft men het 

vermoeden dat een zekere Honhof uit Eibergen de bouwer is. Dit vermoeden is gegrond 

op het feit dat het orgel te Rolde veel weg heeft van instrumenten elders in het land die 
door de heer Honhof indertijd zijn gebouwd”. Deze formulering was overgenomen uit 

het orgelrapport van dr. Vente. Overigens staat het enige bekende en ook overgeleverde 

orgel van Honhof in de Protestantse kerk te Haaksbergen. Vente zal mede gedoeld 

hebben op Honhofs schoonvader Jacobus Armbrost, waarvan meer werk bewaard is. 

 

In 1955 werd de orgelkast hersteld. De aanwezige donkere houtimitatie-beschildering 

werd overgeschilderd in Pruisisch blauw. De 

grote adelaar die nu in de kerk tegen de 

zuidmuur hangt, hing vóór 1955 onder de 

middentoren. In plaats daarvan werd een 

nieuwe cule de lampe gemaakt in bijpassende 
stijl van de twee aanwezige. Verder werden de 

beide manuaalwindladen gerestaureerd en de 

pedaallade na ampel beraad nieuw gemaakt 

met een grotere omvang C-d1. Alle 

pedaalpijpwerk van f#0-d1 werd daarvoor 

nieuw bijgemaakt. Op de bijgaande foto 

(NvhN, 29-01-1955) is Jan Keijzer van de fa. 

Leeflang bezig met de remontage.  Conducten 

werden vernieuwd, de rechte hoeken in de 

windkanalen werden vervangen door schuine; 

het HW-kanaal kreeg een nieuwe van grotere 
inhoud; het BW-kanaal werd voorzien van een 

schokbalg. De zuidelijke kastwand werd 

uitgebouwd om het grotere pedaal een plaats te 

kunnen geven. De windvoorziening werd uit 

de toren overgeplaatst naar direct achter het 

orgel. De balgen werden gerestaureerd maar 

de balgstoel en balgkast zijn daarbij 

vernieuwd. Drie van de vier balgen keerden 

terug waarbij één balg werd aangesloten op 

de reeds aanwezige, waarschijnlijk door 

Rinkema geplaatste, vrij nieuwe Ventus 

windmachine die in een nieuwe dempkist 

werd geplaatst. Een nieuwe pneumatische 
tremulant werd aangebracht. De BW-

windlade werd aan de achterzijde voorzien 

van een kantsleep, waarop een Kromhoorn 8 

vt. werd geplaatst (zie de foto op pag. 5). De 

klaviatuur werd gerestaureerd en daarbij 

voor een belangrijk deel vernieuwd (o.a. het 

koppelsysteem). Ook kwam er een nieuw 

pedaalklavier en dito organistenbank. Door 

wijzigingen in de dispositie en de intonatie 

kreeg het orgel een deels neobarok karakter. 

Bovendien werden bij veel pijpen, naar de 
opvattingen van die tijd, de opsneden verlaagd. Het meeste oude pijpwerk werd een 

hele toon opgeschoven en de onderste twee pijpen van elke reeks nieuw bijgemaakt. De 

pijpen werden vervolgens weer op lengte afgesneden. Alle oude frontpijpen, die een 

hoog loodgehalte hadden en van verweerd tinfolie waren voorzien, werden in dezelfde 

wijdtemensuren vervangen door gepolijste nieuwe exemplaren met 33% tin. De 16 

voorheen aanwezige houten frontpijpen werden daarbij vervangen door exemplaren van 

metaal. Het restauratieplan werd gaandeweg steeds verder aangepast. Diverse registers 

werden gewijzigd, danwel nieuw gemaakt of toegevoegd. Zo werd o.a. de Prestant 16 

vt. discant (HW) aangesloten als een dubbelkoor van de Prestant 8 vt.. Op de 

vrijgekomen plaats kwam een Sexquialter 2 sterk v.a. c0. De Prestant 4 vt. van het BW 

werd eveneens dubbel bezet. De Trompet 8 voet werd geheel vernieuwd, echter deels 
met gebruikmaking van oud keelmateriaal van messing en roodkoper, van diverse  maat 

en van onbekende herkomst. De baskelen werden daarbij van nieuw loodbeleg 

voorzien. De toonhoogte van bijna  ½ toon boven normaal werd verlaagd naar de min of 

meer oorspronkelijke hoogte van ¼ toon boven normaal. De intonatie vond plaats op 75 

mm waterkolom. De frontpijpen waren voorheen bij de voeten voorzien van snijwerk, 

mogelijk van 1847. Dit werd vervangen door nieuw, op de Noordduitse barok 

geïnspireerd.  

De kennis van historische orgelbouw stond in 1955 nog in de kinderschoenen. De 

restauratie van dit orgel had een hoog experimenteel karakter. was Toch werd 

kwalitatief relatief goed werk geleverd. Het oude klankbeeld werd niet, zoals 

gebruikelijk in die tijd,  geheel gewijzigd. Wel werd alles dusdanig aangepast, dat toch 

van een deels nieuw orgel sprake was. Omdat het orgel op de monumentenlijst stond 



 

konden de werkzaamheden worden uitgevoerd met subsidie van Rijk en Provincie. Het 

orgel werd op 7 april 1955 opnieuw in gebruik genomen. Sprekers waren o.a. de 

commissaris van de provincie Drenthe drs. A.M. Fransen, gemeentelijk wethouder dhr. 

M. Meenken en de voorzitter van de kerkenraad dhr. L. Oostenbring. Maarten Vente 

bespeelde het orgel.  

 

 
Bij deze restauratie  kreeg het orgel de volgende dispositie: 
 
Hoofdwerk C-f´´´   Bovenwerk C-f´´´     Pedaal C-d  ́
Prestant  disc. db.   8  ́ (O/L)  Prestant  disc. db.  4’  (O/L)     Bourdon   16  ́   (O/L) 

Holpijp  8  ́ (O)  Holpijp   8  ́ (O)        Holpijp    8  ́  (O/L) 
Octaaf         4  ́ (O)  Quintadeen        8  ́ (L)    Octaaf    4  ́ (O/L) 
(Gedekt)Fluit 4  ́ (O)  Fluit douce  4  ́ (O) 
Open Fluit 2  ́ (O)  Superoctaaf  2  ́ (O)    2 afsluiters     (O) 
Sesquialter             II   (L)  Speelfluit        2  ́ (O)    Ventiel  (O) 

Mixtuur       II-III-IV   (O/L)  Spitsfluit          1 1/3’  (O/L)    Tremulant  

Trompet  8  ́ (L)  Scherp          III-IV   (L)    (pneumatisch  (L) 

    Kromhoorn  8  ́(L)    
    (op kantsleep) 
Schuifkoppel manuaal    (O) 

2 pedaalkoppels          (L) 
  

O  = Historisch pijpwerk en overig materiaal, in 1847 aanwezig 
L  = Pijpwerk Leeflang 1955 
Winddruk: 75 mm   
Stemming:  evenredig zwevend 
 

De kerkrestauratie en herplaatsing van het orgel in 1961-1966 
Op de foto is te zien hoe slecht de kerk en het interieur er in 1955 bij stonden. De 

beslissing om het orgel al te restaureren voordat de kerk grondig werd aangepakt was 

dan ook al snel een geheel foute gebleken, want kort nadat de orgelrestauratie was 

voltooid moest de kerk gerestaureerd worden. Helaas herhaalde de historie in Rolde 
zich opnieuw: in 1847 was het orgel geplaatst, in 1853 volgde een ingrijpende 

kerkrestauratie die het orgel bepaald geen goed zal hebben gedaan.  

Het werk werd uitgevoerd o.l.v. BNA-architect P. van der Sterre uit Leiderdorp. 

Hoofdaannemer was de fa. H. Aberson & Zn. uit Steenwijk. Het pijpwerk van het orgel 

werd in 1962 door Leeflang opgeslagen op de zolder van de pastorie. De kast, losse 

balgen, laden, mechanieken en klaviatuur etc. bleven aanvankelijk achter in de kerk. De 

heringebruikneming van de kerk vond plaats op 3 juli 1964. Deze zeer ingrijpende 

restauratie pakte zeer negatief uit voor het pas gerestaureerde orgel omdat het niet of 

nauwelijks was afgedekt; 40 cm puin en gruis kwamen in het orgel terecht. Omdat ook 

de gehele dakconstructie en alle ramen van de kerk werden vernieuwd was de 

inwerking van vocht op het orgel dramatisch. Veel toetsbeleg was kapot of verdwenen, 

ettelijke registerknoppen afgebroken. Toen men de schade ontdekte en het binnenwerk 
van het orgel alsnog helemaal weghaalde was het eigenlijk al te laat. 

Bij deze kerkrestauratie kreeg (ook) het orgel zijn huidige aanblik. Het gehele 

orgelbalkon werd verbouwd en iets ondieper gemaakt. De vorm van orgelbalustrade 

werd gewijzigd om de achterste ramen vrij te houden. Onder de orgelgalerij werden 

twee pilaren bijgeplaatst. Ook de orgelkast werd hiervoor geheel gedemonteerd en 

nadien weer in elkaar gezet. Dit was niet al te best gebeurd, de kast stond daarna 15 cm 

uit het lood. Er was niet gelet op de combinatie met het binnenwerk. 

Er was intussen heel wat gesteggeld over de hoge kosten die nodig waren om het 

instrument nadien weer in speelbare staat te brengen. Na contacten met de orgelmakers 

Leeflang, Bakker & Timmenga en Blank ging men uiteindelijk akkoord met een offerte 

van de jonge orgelbouwer Eddy Ottes uit Roden. Bij de ingebruikname van de kerk was 
het orgel nog niet hersteld. Pas in 1966 werd het herstelwerk aan het orgel uitgevoerd. 

De kosten bedroegen bijna de helft van de kosten van de restauratie in 1955. Nadat het 

kastwerk op het vernieuwde balkon definitief was herplaatst werd alles opnieuw 

geschilderd. Het orgel kreeg bij deze gelegenheid zijn huidige kleur in lichte 

pasteltinten, aansluitend bij de kleuren van het kerkinterieur sinds de restauratie. De 

oorspronkelijke kleur ´Pruisisch´ blauw werd (terecht) overgeschilderd omdat deze niet 

meer passend was bij de kleurstelling van de kerk. Dit werk werd verricht door de 

schilders J. Oostra en T. Schutrop.  



 

Vanwege alle verbouwingen van het orgelbalkon 

en in de toren was het simpelweg weer opbouwen 

van het instrument niet meer mogelijk. De 

galerijvloer was ca. 25 cm opgehoogd in te kleine 

rabatdelen. Feitelijk was een hernieuwde 

restauratie nodig waarbij o.a. vele lijmconstructies 

opnieuw moesten worden gelijmd, leer vervangen, 

de toetsen alweer van nieuw beleg voorzien, de 

klaviatuur met mechanieken hoger gelegd 

vanwege de verhoogde vloer, etc.. Het pijpwerk 
was gelukkig weinig beschadigd, behalve dan een 

enkele horizontaal opgeslagen frontpijp en 

trompetbeker uit 1954. Omdat een nieuwe muur 

tussen de kerk en de toren was gemetseld en op 

oude orgelmaterialen bij kerkrestauraties nog niet 

goed werd gelet, was de balgstoel met balgkast 

van 1955 verdwenen (!).De ruimte achter het orgel 

was door de dieptereducering van het balkon nog 

kleiner geworden. De windvoorziening kon dus in 

de opstelling van 1955 niet meer worden herplaatst. Slechts één van de drie oude balgen 

werd vervolgens op dezelfde plaats achter het orgel in een nieuwe balgkast herplaatst en 
op de windmachine aangesloten.  

De kerk had ook een nieuwe heteluchtverwarming gekregen. Deze bleek dermate 

krachtig te zijn, dat boven bij het orgel tropische temperaturen van bijna 30 oC konden 

ontstaan. Geen wonder dat zich al gauw nieuwe gebreken voordeden door 

uitdrogingsverschijnselen. 

 

Ombouw 1977-1981 
In 1970 liet de toenmalige minister van CRM de kerkvoogdij weten als antwoord op 

hun aanvraag voor subsidie  dat “ik geen vrijheid kan vinden gelden beschikbaar te 
stellen voor de restauratie van het orgel in de Ned. Herv. Kerk, aangezien aan het 

onderhavige instrument geen monumentale waarde kan worden toegekend”. Kennelijk 

werd er op dat moment nagedacht over een nieuwe restauratie. Het instrument had in 

1970, in tegenstelling tot de restauratie in 1955, dus niet meer de status van monument. 

Zeer waarschijnlijk is het instrument na 1966 op grond van de twee voorafgaande 

rigoureuze verbouwingen van de monumentenlijst afgevoerd. Helaas is dit geen goede 

beslissing geweest, want het gaf een vrijbrief voor nog grotere ingrepen. 

In 1977 werden de plannen voor een nieuwe restauratie concreet. Ditmaal was er dus 

geen rijkssubsidie beschikbaar en bij het werk was geen adviseur betrokken. De 

opdracht werd verleend aan de firma B. Koch te Apeldoorn. De werkzaamheden, in 

enkele fasen uitgevoerd tussen 1977 en 1981, werden gaandeweg steeds ingrijpender, 
waarbij uiteindelijk in feite meer sprake was van nieuwbouw met gebruikmaking van 

oud materiaal dan van restauratie van het bestaande instrument. De enige oude, nog 

overgebleven spaanbalg werd gesloopt om de bouw van een nieuwe pedaalkas achter 

het orgel mogelijk te 

maken. Er kwamen 

nieuwe laden voor 

Bovenwerk en Pedaal 

met beweegbare 

ladebodems. De BW-lade 

was echter veel te groot 

voor het orgel. De 

passing op de HW-lade 

voor de grootste 
Trompetbekers werd 

daardoor problematisch; 

de grootste pijpen werden 

voor de lade afgevoerd op 

een aparte pijpstok. De (nog historische) hoofdwerklade werd omgebouwd en eveneens 

van een beweegbare ladebodem voorzien. Van de HW-lade bleven het cancelraam, de 

pijpstokken en slepen nog oud. Het overige werd vernieuwd. De windvoorziening 

bestond dus nog slechts uit deze bodems en een rechtstreeks op het hoofdkanaal 

aangesloten windmachine. De windkanalisatie werd nu geheel nieuw. Ook kwam er een 

geheel nieuwe klaviatuurwand met speeltafel. De speel- en registermechaniek werd 

eveneens geheel vernieuwd, grotendeels in metaal met gebruikmaking van 
kogellagerverbindingen. Het nieuwe materiaal was geprefabriceerd door de fa. 

Laukhuff te Weikersheim (Dld.). De keuze van materiaal en bouwwijze was totaal niet 

in overeenstemming met de maatvoeringen en het historische karakter van het 

instrument. Er werd opnieuw met het pijpwerk geschoven. Deels werd het afgeknipt en 

er werden enkele registers vervangen  door bestaand fabriekspijpwerk uit voorraad van 

de orgelmaker. Pijpwerk dat niet werd verschoven kreeg nieuwe ‘steminrichtingen’. 

Alle werk werd op buitengewoon ruwe wijze uitgevoerd. De herintonatie vond plaats op 

een hogere winddruk. Aanvankelijk werd deze gedaan door dhr. Dekker, oud-intonateur 

bij de fa. Stinkens te Zeist, in opdracht van dhr. Koch Sr.. Na diens overlijden werd het 

werk op een brute wijze voortgezet door dhr. Koch Jr.. De toonhoogte werd op 

eveneens weinig ambachtelijke wijze naar 440 Hz gebracht. Het werk had intussen  
al wel f 116.000,-- gekost. Het bedrag was in drie jaar door de Rolder bevolking 

bijeengebracht.  

Helaas, toen het orgel klaar was fluctueerde de winddruk aanzien-lijk en zakte de klank  

weg bij veel open-getrokken registers.  Veel pijpen spraken nauwelijks of niet. Een 

altijd ontstemd orgel was het gevolg. De speelaard was zwaar en taai. Een treurig 

dieptepunt in de geschiedenis van dit eens zo fraaie orgel…  

 

In 1985 kwam het orgel in onderhoud bij Mense Ruiter Orgelmakers uit Zuidwolde 

(Gn).. Directeur Jan Holthuis bracht namens hen een rapport uit over het orgel en 

voegde een voorlopig onderhouds- en restauratieplan toe.  

In 1989 probeerde Sicco Steendam het onderhoud over te nemen en werd er voor 

weinig kosten door hem nog aan het orgel gewerkt. Daarbij kwam o.a. een Prestant 8 vt. 



 

disc. op het Bovenwerk in de 

plaats van de aanwezige Viola 

di Gamba 8 vt.. Dit is 19e 

eeuws pijpwerk, mogelijk 

afkomstig van Henricus 

Lindsen, een leerling van 

Abraham Meere. Het pijpwerk 

van de Scherp werd van de 

lade gehaald, dit was vanaf dat 

moment een lege plaats. Op 
het HW werd een Octaaf 2 vt. 

geplaatst van fabrieksmakelij 

i.p.v. de oude Woudfluit 2 vt. 

die op een gereserveerde 

plaats op de pedaallade van 

1981 werd gezet. De discant van de oude Woudfluit 2 vt. (HW) werd boven op de 

pedaalkast gelegd.  

Na deze ingrepen had het orgel de volgende dispositie gekregen: 

 
Hoofdwerk C-f´´´   Bovenwerk C-f´´´   Pedaal C-d  ́

Prestant       8  ́    (O/L) Prestant disc.  8’   (Li)  Bourdon       16  ́ (K) 
Holpijp      8  ́    (O) Prestant         4  ́  (O/L)  Prestant         8  ́ (K) 
Octaaf        4  ́    (O) Roerfluit  8  ́  (K)  Gedekt         8  ́ (K) 
Ged. Fluit    4  ́    (O) Quintadeen      8  ́  (L)  Koraalbas       4’ (O/L) 
Octaaf      2’     (K) Fluit         4  ́  (O)  Woudfluit       2’ (O) 
Sesquialter  II      (L) Superoctaaf     2  ́  (O)  Bazuin       16’ (K) 
Mixtuur   II-III-IV (O/L) Speelfluit  2  ́  (O)   

Trompet      8  ́   (L/K) Spitsfluit          1 1/3’   (O/L) 

   Scherp    III-IV       (L)    

   Kromhoorn    8´       (L/K)    
 
Tremulant (pneumatisch) (L) 
Manuaalkopel  (K) 

2 pedaalkoppels  (K) 
 
O  = Historisch pijpwerk en overig materiaal, in 1847 aanwezig 
L  = Pijpwerk Leeflang 1955 
K = fabriekspijpwerk, geplaatst door Koch 1979-81 
Winddruk: 81 mm   
Stemming:  evenredig zwevend 
 

Plannen voor een integrale restauratie 
De opeenvolgende ingrepen hadden er toe geleid dat het orgel steeds meer van zijn 

oorspronkelijke karakter had verloren. De speelaard, windvoorziening en de klank 

voldeden steeds minder.  

Zoals gemeld had orgelmaker Mense Ruiter bij monde van Jan Holthuis enkele 

planmodellen voor deelrestauratie gemaakt. Eind 1990 werd een contract met hen 

getekend voor een herstel van ruim f 55.000,-- excl. BTW. Snel daarna rees er echter 

twijfel over de plannen. In 1991 bracht Aart van Beek namens de Herv. 

Orgelcommissie een basisrapport uit. In dat jaar werd Stef Tuinstra als orgeldeskundige 

en adviseur bij het instrument betrokken. Hij onderzocht het orgel en ontdekte dat ca. 

80% van het pijpwerk nog oud was. De toekomst van het orgel kwam in 1991 daarom 

in een heel ander daglicht te staan omdat het kon worden voorgedragen om zijn 

monumentenstatus weer terug te krijgen. Dit omdat zoveel pijpwerk nog oud bleek te 

zijn en het orgel voldoende aanknopingspunten bood voor zinvolle reconstructie.  
Stef Tuinstra werd opdracht gegeven om een orgelrapport te maken met daarin 

opgenomen een integraal restauratieplan. Het bestaande plan en contract met Mense 

Ruiter werd ‘geparkeerd’ in afwachting van een plan in meer monumentale geest. Geen 

eenvoudige klus voor een orgel waarvan de historie in nevelen was gehuld. Bovendien 

een orgel dat in de afgelopen decennia ingrijpende wijzigingen had ondergaan, die 

helaas niet of nauwelijks gedocumenteerd waren. De documentatie van 1955 bleek in 

dit verband een gunstige uitzondering te zijn, hetgeen naderhand tot grote steun bleek 

voor het nieuwe plan. Hernieuwd onderzoek in archieven leverde in zoverre nieuw 

materiaal op dat de rapportage van Maarten Albert Vente met daarbij de offertes van 

Leeflang boven water kwamen; voor het overige bleef het orgel zelf het enige 

aanknopingspunt. Verder waren er nog belangrijke historische feiten verzameld middels 
de aantekeningen van Wim D. van der Kleij, amateur-organoloog in Emmen. In deze 

tijd werd ook ontdekt dat de originele manualen nog bewaard waren gebleven dankzij 

oud-organist dhr. S. Zwerver, die deze klavieren zorgvuldig had bewaard nadat het 

orgel in 1979 nieuwe klaviatuur had gekregen. De huidige organist van de Rolder kerk, 

Jacques Bolhuis had filmmateriaal in zij bezit van de toestand van vóór de ombouw 

door Koch in 1981. Oud-werknemer bij Mense Ruiter, dhr. Veenstra was in 1966 

werknemer bij de fa. Ottes. Uit zijn herinnering kwamen ook allerlei details naar voren. 

Het pedaalklavier van 1955 was passend gemaakt naar de indeling van het oude 

pedaalwelbord. De registerpositie en daarmee de windladeindeling was tevens door de 

aanteke-ningen van Van der Kleij bekend. Samen met de be-houden oude klaviatuur en 

foto’s daarvan van  het fotoarchief van de RCE, en dat van het Instituut voor 
Liturgiewetenschappen van de Rijksuniversiteit te Gro-ningen, zou de klaviatuur  vrij 

nauwkeurig kunnen worden gereconstrueerd. In 1995 was het restauratievoornemen bij 

het kerkbestuur inmiddels dermate actueel geworden dat restauratieplan op basis van 

het gedane onderzoek gereed kon worden gemaakt en een offerte kon worden 

uitgebracht.  

Als uitgangspunt voor de restauratie was de slagzin gekozen: ‘onderzoekt alle dingen en 

behoudt het goede’. De situatie van 1847 (de plaatsing in Rolde) bood daarvoor het 

beste aanknopingspunt, met behoud van een aantal waardevolle aanpassingen van later 

datum. Hierbij was het uitgangspunt en richtsnoer voor monumentenrestauratie het 

Charter van Venetië (1962): behoud gaat vóór vernieuwing. Sommige aanpassingen van 

1955 en het idee van een vrij pedaal achter het orgel uit 1981 waren elementen die het 

behouden waard waren, alleen al vanwege het feit dat de restauratie in 1955 qua inzicht 



 

en behandeling van het historische 

materiaal tamelijk uniek is geweest. Al 

deze elementen konden de (kerk)muzikale 

mogelijkheden van het instrument in onze 

tijd vergroten.  

Ook was duidelijk geworden dat het 

historische materiaal het beste zou gaan 

klinken in de meest oorspronkelijke opzet, 

dus die van 1800 en van de situatie 1847. 

Het oude materiaal zou dus weer zoveel 
mogelijk aan die situatie moeten worden 

aangepast. Omdat het orgel echter geen 

eenheid meer vormde moesten 

aanvullingen in dezelfde stijl worden 

aangebracht, wilde het orgel, als 

kunstobject vanuit een 

totaalconcept gedacht, ook de 

volgende generaties blijven 

overtuigen. De ruimte 

hiervoor werd geboden door 

het feit dat grote delen van het 
historische materiaal zoals 

mechanieken, windladen van 

Bovenwerk en Pedaal en de 

windvoorzienig niet meer 

aanwezig waren. Dit alles zou 

dus gereconstrueerd moeten 

worden. Praktisch gezien 

betekende dit dat enkele 

registers uit 1955, die van goede kwaliteit waren, gehandhaafd zouden kunnen worden, 

mits deze probleemloos in het historische klankbeeld van het orgel zouden gaan passen. 

Enkele andere waarvan al was te voorzien dat dit niet zou gaan lukken, zouden nieuw 
moeten worden bijgemaakt.  

Wat betreft het uiterlijk kon er meer conserverend worden gedacht. Herstel van het 

‘Pruisisch blauw’ van 1955 zou niet meer passend zijn binnen het kleurpalet van het 

gerestaureerde kerkinterieur en de mahonie-imitatie van 1847 zou ook moeten worden 

aangebracht op delen van 1955, waardoor er een ongewenste anachronistische situatie 

zou ontstaan. Daarom werd de huidige kleurstelling, zoals deze bij jl. kerkrestauratie 

was aangebracht, te handhaven, omdat deze ook een fraaie uitstraling in het interieur 

heeft. Omdat de ingrepen van 1955 ook voor het uiterlijk tamelijk ingrijpend zijn 

geweest, maar kwalitatief ruim voldoende waren, kon er voor worden gekozen uit 

respect voor de visie van Vente en Leeflang deze wijzigingen te handhaven. 

Uiteindelijk werd er om financiële redenen voor gekozen de restauratie in twee of zelfs 

mogelijk drie fases op te delen. 

 

2002: de eerste fase van de restauratie en onderzoek herkomst 
Na subsidietoekenning van het nieuwe plan werd het oude contract met Mense Ruiter 

omgevormd tot een nieuwe overeenkomst waarbij de eerste fase van de restauratie zou 

worden uitgevoerd. Het werk vond plaats in 2001-2002.  

Eerst werd in deze fase door de adviseur een volledige inventarisatie van het pijpwerk 

uitgevoerd. Deze inventarisatie gaf meer inzicht in wat er in de loop der tijd met het 
pijpwerk was gebeurd en hoe het o.a. was verschoven of verplaatst. Het historische 

pijpwerk (ouder dan 1955) bleek slechts voor een relatief klein deel niet erg homogeen 

te zijn, hetgeen betekende dat een deel van het pijpwerk van jongere datum was en van 

andere instrumenten afkomstig. Vervolgens werd er een analyse van alle pijpinscripties 

gemaakt. Er was een stille hoop dat dit mogelijk toch nog een link naar de 

oorspronkelijke bouwer zou doen opleveren. Intensieve speuringen en vergelijkingen 

met de databestanden van de Rijksdienst leverden echter geen aanknopingspunt op over 

de bouwer. Wel bevestigde de factuur van het pijpwerk het beeld dat het ging om een 

instrument uit de traditie van Westfalen en/of Oost-Nederland in de eerste kwart van de 

19e eeuw. Tegen deze achtergrond werd aanvankelijk ook gedacht aan Jacobus 

Armbrost uit Haaksbergen als mogelijke bouwer, een gedachte die dr. Vente in 1955 

ook al was toegedaan. Deze gedachte is vooral ingegeven door de hoge voorslagen 
voorlangs het cancellenraam van de windladen). Bovendien herkende werknemer dhr. 

Veenstra van de fa. Mense Ruiter de detaillering van de oude balgen die hij in 1966 nog 

onder handen heeft gehad toen men in Haaksbergen de detaillering opnam om de 

nieuwe balg bij te maken (Honhof, 1866). De pijpinscripties bleken echter niet geheel 

overeen te komen met de van Armbrost bekende pijpinscripties. Tot nu toe was het 

alleen van Honhof bekend dat hij de tonen Dis en Ais als Em (E mol = Es) en Bm (B 

mol = Bes) noteerde. Het is echter onwaar-schijnlijk dat Honhof de maker is geweest, 

hij was daarvoor nog veel te jong. Het moet echter wel een Nederlandse orgelmaker 

geweest zijn, of een Duitse orgelmaker met een Nederlandse opleiding van zuidelijke 

inslag. Een leerling uit de school van Vlaming Jacob Courtain zou wellicht in 

aanmerking kunnen komen. Zo kan het vroege werk van de Emmerikse orgelmaker J.D. 
Nolting die uit de school van orgelmaker Jacob Courtain kwam, een mogelijk spoor 

zijn. De cules de lampe van diens orgel in Gen-dringen (en daarmee ook met orgels van 

Noltings opvolger H. Haffmans) vertonen grote overeenkomst met die in Rolde. Daar 

houdt echter een ver-dere vergelijking op. Het werk van orgelmakers uit dezelfde 

streken zoals van Brunswick, Berner, Epmann, Weidtmann, Schilling, Mügge, Knol, 

Quellhorst, Kuerten, Müller, Möller, etc., zijn alle bestudeerd. Echter, o.a. de inscripties 

van alle genoemde makers komen duidelijk niet overeen met het genoemde beeld van 

Es en Bes.  

De vele inzetstukken in het zeer slordig gemaakte oude pijpwerk duiden o.a. op tamelijk 

primitieve giettafel-middelen, ofwel te weinig kennis en ervaring van pijpen maken. Of 

het moeten vele reparaties zijn geweest van 1847 van een (door oorlogs-geweld zwaar 
beschadigd) orgel.  

Daarmee komt nog een hypothese in beeld, namelijk dat het orgel na de Franse tijd rond 

1820 door Armbrost kan zijn hersteld en dat zij de windladen daarbij aan hun 



 

bouwwijze hebben aangepast, evenals de speelmechaniek en de balgen. De herstel-

lingen aan het pijpwerk moeten dan ook door hen gedaan zijn. Het orgel zal in dat geval 

dan als gedemonteerd, maar wel compleet orgel van de hand zijn gedaan, omdat het 

wellicht toch te klein was voor een nieuw bedoelde taak in de kerk waar het tot dan toe 

stond. 

 

De werkzaamheden in de 1e fase in 2002 richtten zich met name op de windvoor-

ziening omdat deze, mede als gevolg van de beweegbare ladebodems, steeds insta-

bieler was geworden. De lade van het Hoofdwerk werd gerestaureerd en het oor-

spronkelijke uiterlijk met de hoge voorslag voorlangs het cancelraam werd hersteld. De 
conducten van de frontpijpen werden alvast deels vernieuwd. Er werd één nieuwe 

spaanbalg gemaakt naar voorbeeld van het Honhoforgel te Haaksbergen. Deze werd 

ondergebracht in een nieuwe balgstoel met omtimmering, geplaatst aan de zuidkant op 

de orgelgalerij. De balg werd  aangesloten op een nieuwe windmachine in een dito 

dempkist. Ook werden nieuwe eiken windkanalen naar Hoofdwerk en Bovenwerk 

aangelegd volgens maatvoeringsberekening van Honhof. De beweegbare ladebodems 

van Bovenwerk en Pedaal werden buiten werking gesteld. Al het pijpwerk werd zonder 

aanpassingen teruggeplaatst op de lade en zo goed mogelijk sprekend gemaakt. De 

Trompet werd iets intensiever hersteld en enigszins bijgeïntoneerd zodat deze voorlopig 

weer te gebruiken was. De ingebruik-neming was in 2002. Het klankeffect na deze 

eerste fase was al dusdanig positief dat reikhalzend naar een vervolg werd uitgezien. 

 

De tweede fase en de voltooiing van de restauratie in 2009-2012 
Nadat de eerste fase was afgerond werd 

daarom zo snel mogelijk geprobeerd 

subsidie aan te vragen voor de uitvoering 

van de tweede fase. Een discussiepunt 

hierbij vormde het vrij pedaal. Voor 

Monumentenzorg (inmiddels Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed geheten) was 
het uitgangspunt dat bij de restauratie 

alleen het historische deel van het 

instrument in de oude kast (Hoofdwerk en 

Bovenwerk) voor subsidie in aanmerking 

kwam. Van het pedaal was wel een deel 

van het pijpwerk van de Octaaf 4’oud, 

maar voor het overige dateerde het 

materiaal en de opzet uit 1981. Omdat het 

reconstructiegehalte bij het monumentale 

deel aanzienlijk was en er toch ruimhartig 

gesubsidieerd werd, kwam het pedaal  van 
het instrument niet voor subsidie in 

aanmerking. De kans op subsidie voor het 

monumentale deel leek in de loop der tijd 

echter steeds kleiner te worden vanwege budgettaire problemen in het subsidiebeleid. 

Het wachten was op de nieuwe subsidieregeling, het BRIM. De verrassing was groot 

toen in 2006 het bericht kwam dat vanwege bemiddeling door de SBKGD te Veendam 

de restauratie toch nog voor subsidie onder de oude BRRM-regeling in aanmerking  kon 

komen. Het jaar 2007 werd gebruikt voor de fondswerving. Dankzij de bijdragen van 

fondsen en de tomeloze inzet van de Stichting Behoud Rolder Kerk werd het mogelijk 

om de financiering van de restauratie rond te krijgen, zodat Mense Ruiter eind 2007 de 

opdracht kreeg voor de tweede fase van de restauratie. Ook de inhoudelijke inzet van 

organist Jacques Bolhuis en toenmalig kerkrentmeester Melle Buruma dient hier niet 

onvermeld te blijven.  
Ook technisch en artistiek was de situatie van het pedaalwerk bij deze restauratie 

problematisch. De aanleg van kast, lade en pijpwerk, zoals deze in 1979 was 

gerealiseerd, kon niet meer worden gehandhaafd. De kwaliteit en het klankbeeld zouden 

te zeer gaan afwijken van het orgel in gerestaureerde staat. Het laten vervallen van een 

vrij pedaal betekende een sterke inperking van de mogelijkheden van het instrument.  

Uiteindelijk was het resultaat van de fondswerving en de grote inzet daarbij van de 

Stichting Behoud Rolder Kerk zodanig, dat in 2008 de opdracht aan Mense Ruiter kon 

worden verleend om een nieuw vrij pedaal bij te bouwen. Het geheel werd geplaatst in 

een nieuwe pedaalkast achter de historische kast. Om meer ruimte te maken en het 

pedaal op zinvolle wijze recht achter het orgel te kunnen plaatsen zonder dat het 

algehele aanzicht van deze muur opvallend zou worden gewijzigd, en tevens om de 
windmachine en de nieuwe audio-visuele installatie op het krappe orgelbalkon een 

goede plaats te kunnen geven, werd een aanvraag bij de Gemeente Aa en Hunze (de 

toren is eigendom van de gemeente) en het Rijk ingediend om de scheidingswand 

tussen kerk en toren in de torennis naar achteren te verplaatsen. De aanvraag werd snel 

gehonoreerd. Het oorspronkelijke pedaalpijpwerk van de Octaaf 4 vt. kreeg uiteraard 

weer hier haar plek, aangevuld met de pijpen van 1955 van f#0-d1. Het eveneens oude 

pijpwerk van de door Koch geplaatste Bourdon 16 vt. en Prestant 8 vt. van onbekende 

herkomst werd gehandhaafd, maar wel intensief geherintoneerd. Windlade, 

mechanieken en het pijpwerk van de Bazuin 16 vt. en de Trompet 8 vt. werden opnieuw 

gemaakt. 

 

De details van het werk 

Ook bij de restauratie van het monumentale deel van het orgel moest een groot aantal 

keuzes worden gemaakt omdat de historische situatie (deels) niet meer voor handen 

was.  

 

Orgelbalkon en orgelkast 

De verhoogde rabatvloer (1964) van het orgelbalkon werd weggenomen. Daarmee werd 

ook bij de klaviatuur een Arbo-technisch veilige zitpositie gerealiseerd omdat de 

borstwering weer voldoende hoogte heeft. De aanwezige dikke fundamentbalken zijn 
nu in het zicht gelaten. Onder de huidige balkonvloer is onder het orgel een extra 

tussenvloer aangelegd t.b.v. betere bereikbaarheid van het regeerwerk in geval van 



 

storingen. Alle kastwerk werd waar nodig gestabiliseerd en de nieuwe pedaalkast werd 

met de oude kast verbonden met liggers en stemgangen. 

 

Windvoorziening 

Er werd een tweede nieuwe keilbalg gemaakt (naar Haaksbergen). Deze werd in de 

balgkast geplaatst boven de balg die reeds in 2001 was aangebracht. De deels al  in 

2001 nieuw gemaakte windkanalisatie voor alle werken werd n.a.v. de aanwezige oude 

HW-windladeopeningen en de berekeningsmethode van Haaksbergen, waar een fraaie 

klassieke windkarakteristiek aanwezig is, verder aangevuld. Op het hoofdkanaal werd 

een nieuwe opliggende tremulant voor het hele werk aangesloten. 
  

Regeerwerk  en klaviatuur  

Op basis van oude foto’s (er zijn alleen foto’s beschikbaar van ná 1955) werden zowel 

de klaviatuur als de walsborden gerestaureerd en deels gereconstrueerd, waarbij de 

historische manuaalklavieren (met schuifkoppel) weer op hun plaats terugkeerden. 

Hetzelfde gold voor de nog aanwezige registerknoppen uit 1955, die destijds waren 

gekopieerd van de oude knoppen. De nieuwe klaviatuurwand en positionering van de 

registerknoppen zijn gemaakt n.a.v. de foto’s van de oude situatie. De klavieren waren 

in 1955 echter dusdanig slecht aangepast en zo ver-restaureerd en deels vernieuwd, dat 

moest worden besloten het gehele raamwerk en het schuifkoppel-mechanisme opnieuw 

te vernieuwen. De oude toetslengte werd hersteld met dikkere frontons en nieuw beleg. 
De oude positie van de klaviatuur in de kast was voorheen ergonomisch zo 

problematisch voor de bespelers, dat dit de aanleiding was om de klaviatuur in 1981 te 

vernieuwen. Daarom is bij de recon-structie een ligging nagestreefd die recht doet aan 

een natuurlijke zithouding en derhalve goede bespeling. Toets- en registermechaniek 

moesten volledig nieuw worden gemaakt. De factuur van de nieuwe welborden is n.a.v. 

foto’s van de oude situatie gerealiseerd. Delen van het regeerwerk zijn deels in de 

huisstijl van Mense Ruiter uitgevoerd i.p.v. een exacte kopie van die van Haaksbergen 

vanuit de optiek dat er niet als feitelijke zekerheid gesuggereerd wil worden dat het 

orgel daadwerkelijk ooit door Honhof  is gebouwd. Dit is immers niet bekend. Het 

nieuwe pedaalklavier is gemodelleerd naar de tijd en streek van afkomst. De bestaande 

orgelbank van  1955 is gerestyled en deels geschilderd. Nieuwe registeropschriften in 
stroken en aparte plaatjes zijn door Helmer Hut in bijpassende stijl geschilderd.  

    

Windladen en pijpwerk 

Het uitgangspunt was om voor zover mogelijk de verplaatsingen en ver-schuivingen 

van het pijpwerk ongedaan te maken. Met het oog op het sinds 1955 meer zelfstandige 

Bovenwerk werd de dispositie van het Hoofdwerk (met de gerestaureerde lade) hersteld 

naar de de situatie van 1847, met dienverstande dat de Mixtuur werd uitgebreid met één 

koor zoals in de Armbrost-Honhof traditie gebruikelijk is, namelijk 2-3 sterk. Vanaf 

1955 was de Mixtuur 3-4 sterk geweest. Reductie met één koor van deze Mixtuur, die 

eerder een verbreding van de labiaalklank t/m 2 voet toevoegt dan een klanktop geeft – 

het is bijna een enge Cornet zonder terts – , past goed op de windlade en past qua klank 

logisch in de klankopbouw. De Prestant 8 vt werd weer enkel en de Prestant 16 vt. 

discant kwam weer op de plaats van de Sesquialter van 1955. Het pijpwerk uit 1847 

werd aangevuld met nieuw pijpwerk ter vervanging van het Leeflang pijpwerk. De in 

1954 uit sommige oude delen samengestelde ‘historische fantasie-Trompet’ moest 

worden vervangen, omdat dit register weinig homogeen was qua materiaal en mensuur, 

zodat ook na restauratie geen goed functionerend tongwerk kon worden verkregen. Ook 

een bijpassende factuur van de andere tongwerken zou dan uiterst problematisch 

geweest zijn. Bovendien is er slechts ruimte op beide windladen voor metalen stevels. 

In dat opzicht waren de metalen stevels van de fabrieks Kromhoorn 8 vt. wel juist, maar 

ook dit register moest worden vervangen omdat het geheel niet past in het klankbeeld 

van 1800/1847. Het zoet-zingende en melancholieke klank-beeld van de labialen deed 
ook een meer Rijnlandse stijl van de tongwerkfactuur (krachtig en ruisend) vermoeden 

als noodzakelijke tegenhanger.  

Op het Bovenwerk hadden meer wijzigingen plaatsgevonden dan op het Hoofdwerk. 

Omdat de Bovenwerklade nieuw moest worden gemaakt, ontstond de mogelijkheid om 

de oorspronkelijke dispositie aan te vullen met twee nieuwe aliquotregisters in de vorm 

van een Nasard 3 vt. en een Terts 1 3/5 vt. naar de makelij van het oudste pijpwerk. 

Daarmee kon het wegnemen van de Sesquialter – een in 1955 tot aan 2001 als een 

verrijking ervaren register – worden gecompenseerd). De plaats van de niet meer 

aanwezige (wijde) Holpijp 8 vt kon vervallen ten gunste van de sinds 1955 volledig 

bezette Prestant 4 vt en de ook oorspronkelijk aanwezige Prestant 8 vt discant. De 

draagkracht van de enge Fluit Does 8vt in de bas (voornamelijk het Quintadena-
pijpwerk van 1955) compenseert het gemis van de Holpijp echter in hoge mate. Voor 

het nieuw te maken labiaalpijpwerk kon het historische pijpwerk uit het Rolder orgel 

volledig als referentiebeeld worden gebruikt. Nergens hoefde elders naar een voorbeeld 

worden gezocht. Het gehandhaafde 

pijpwerk van 1955 werd bij de herintonatie 

zoveel als mogelijk geremodelleerd naar 

het bestaande oude.  

 

Makelij, herstel en intonatie 

Zoals gemeld hebben de frontpijpen van 

1955 meer tin dan de oude die vrijwel van 
lood waren. Het front hoefde niet volledig 

opnieuw te worden gepolijst of 

gebruineerd. Een goede schoonmaak was 

voldoende om een combinatie van glans en 

antieke uitstraling te verkrijgen. De 

steminrichtingen waren zwaar beschadigd 

en werden daarom volledig vernieuwd 

d.m.v. nieuwe inzetstukken met twee 

stemrollen op enige afstand van elkaar (een 

rond 1840 algemeen toegepaste 

methodiek). Alle grotere pijpen kregen een 

dergelijke inrichting. 



 

Het kwetsbare en derhalve ernstig 

beschadigde pijpwerk is intensief 

gerestaureerd en weer op oude lengte 

gebracht met nieuwe opzetstukken van 

hetzelfde materiaal en materiaaldikte als 

het oude (op zand gegoten metaal). Veel 

van de dunne kerns waren los en werden 

opnieuw gesoldeerd. (Ook) al het 

nieuwe pijpwerk is gemaakt uit op zand 

gegoten metaalplaten van hoog 
loodgehalte.  

Daarna is het pijpwerk op basis van de 

hervonden (zeer waarschijnlijke) 

oorspronkelijke winddruk geherinto-

neerd naar de vele gevonden aankno-

pingspunten. De winddruk bleek, gezien 

de opgave in 1953, toch minder hoog te 

zijn dan aanvankelijk was gedacht. De 

opsneden werden weer verhoogd tot op 

de nog zicht-bare, min of meer 

oorspronkelijke hoogte. Veel kerns 
hebben zeer diepe kernsteken, die helaas 

met name nog door Koch in 1981 waren ingebracht. Deze zijn waar mogelijk en nodig 

voorzichtig dichtgewreven. Verrassend is het resultaat van de herintonatie van het 

pijpwerk van 1955 dat is gehandhaafd. Alhoewel dit qua materiaal en bouwwijze niet 

helemaal aansloot bij het oude, bleek wél een grote klankovereenkomst te kunnen 

worden gerealiseerd. Daarmee is aangetoond dat de aanvankelijke beslissing voor 

behoud juist is geweest.  

Een belangrijk deel van het werk aan het pijpwerk en het maken van de tweede balg is 

verricht in de werkplaats van de fa. Van der Putten te Finsterwolde. Aldaar is het 

gereconstrueerde pijpwerk ook gemaakt m.g.v. de daar op zand gegoten metaal-platen. 

Ook de messing tongwerkkelen zijn door Van der Putten vervaardigd.   
 

Stijlkarakter 

De wijze van mensuratie van het oude labiaalpijpwerk is even simpel als geniaal te 

noemen. Relatief wijde prestantregisters staan naast uitgesproken enge fluitregisters. 

Het wijdteverloop wordt gedomineerd door de uitgesproken klassieke 5 : 3 verhouding.  

De wijdtematen verschillen zelfs weinig van elkaar! Opvallend is het grote en ook 

solistisch klinkende Bovenwerk, dat als werk naast het Hoofdwerk een grote 

zelfstandigheid heeft. De dubbele bezetting van de Fluit 4 voet op een Bovenwerk, 

waarvan de ene een Spitsfluit, is eveneens bijzonder, maar duidt tevens op 

verwantschap met Armbrost. Het gehandhaafde pijpwerk van de Prestant 8 vt. van 

Lindsen (ca. 1840) discant is weliswaar een vreemde eend in de Roldense bijt, maar 

door het sterk loodhoudende materiaal en de goed passende mensuur voegt het register 

zich uitstekend in het ensemble. 

 

Reconstructie tongwerken 

Was voor de labiaalregisters het orgel zelf het referentiekader, voor de tongwerken was 

er in Rolde qua materiaal enerzijds geen enkel aanknopingspunt. Anderzijds ligt het feit 

voor de hand dat de traditioneel Westfaalse factuur, die sinds eind 17de eeuw feitelijk 

nauwelijks meer was veranderd, het type tongwerk bij een orgel als dit als het ware als 

vanzelf aanreikt. De eerder genoemde bestudeerde orgelmakers hebben allen in hun 

tongwerken veel verwantschap met die van Ludwig König omdat sommigen bij hem in 
de leer zijn geweest. König was in Rijnland-Westfalen in zijn tijd dé grote leermeester, 

zoals Schnitger en Müller dat waren in respectievelijk Noord-Duitsland en Holland. Zo 

komt de tongwerkcultuur van orgelmakers als Quellhorst als Nolting van oorsprong ook 

uit diezelfde traditie.  

König, maar ook Bader, hebben zo tot diep in de 19de eeuw veel invloed gehad, getuige 

de Trompet 8’van Haaksbergen van Honhof (1866), die een laat 18de eeuwse ‘mix’ 

geeft van post Bader factuur van bekers en metalen stevels en ronde houten koppen in 

de bas, en in de discant met metalen stevels met ingelaten metalen koppen; het geheel 

met een keelmensuur die sterk met die van König overeen komt: vrij eng, 

verhoudingsgewijs diep en lang, met schuin gesloten keel. Een fraai prototype dus van 

een traditioneel tongwerk in Westfaalse makelij. Een tongwerkensemble gebaseerd op 
dit type zou het orgel van Rolde weer haar typisch Westfaalse identiteit volledig terug 

kunnen geven. De vier nieuwe tongwerken werden daarom grotendeels gekopieerd naar 

de Trompet 8’ en (nog vrijer naar) de 

Dulciaan 8’ van Haaksbergen. De 

pedaaltongwerken zijn een halve toon 

wijder geconcipieerd dan de HW-Trompet, 

(ook) de Bazuin heeft volle bekerlengte. 

 

Barokstemming 

De traditionele stijl van de Westfaalse 

traditie gold ook de toepassing van 
barokstemmingen in een periode waarin de 

meeste nieuwe orgels allang modern 

gelijkzwevend werden gestemd. Zo paste 

Armbrost in Westervoort in 1832 volgens 

contract nog de Kirnberger III stemming 

toe. Het Roldense klankbeeld kan niet goed 

tot haar recht komen bij een moderne 

gelijkzwevende stemming. Een 

Kirnbergerstemming heeft echter een ietwat 

onregelmatige verdeling van de 12 tonen 

binnen het octaaf. Daarom is in Rolde 

gekozen voor de met de Kirnberger 



 

vergelijkbare Kellner stemming, alleen is deze regelmatiger en rustiger van verdeling. 

De weldadige rust in de de tertsen van de hoofdtoonsoorten voegt echter een onmisbare 

en rijke dimensie toe aan de klank van zowel de labialen als de tongwerken.  

 

Lofwerk en schilderwerk 

Vooral het middenste grote lofwerkstuk boven op de kast was in zeer slechte staat en 

viel bijna uit elkaar. Al het lofwerk werd hersteld en ontbrekende kleine stukjes werden 

bijgesneden en gelijmd. Daana werd het opnieuw in de bestaande kleuren geschilderd 

en waar nodig bijverguld. Het in 1955 toegevoegde lofwerk werd als ‘experimentele 

rariteit’ daarbij gehand-haafd. De algehele staat van het schilder-werk van 1964 was 
inmiddels sterk achter-uit gegaan. Ook bij het marmerwerk waren inmiddels veel 

beschadigingen. Alles werd schoongemaakt en het marmerwerk geres-taureerd, 

aangevuld en gevernist. Het blad-goud en bronswerk werd schoongemaakt en 

aangevuld. Al het effen schilderwerk werd geheel overgeschilderd in een iets 

bestorvener tint. Kleine accenten in kleur of in goud bij profielen, lofwerk en marmer-

werk werden toegevoegd om de  

architectuur van meubel en ornamentiek beter en harmonischer te  doen laten uitkomen. 

 

Eind goed al goed 

Met deze restauratie heeft het orgel grotendeels zijn karakter terug gekregen zoals dat in 

1847 globaal moet zijn geweest, aangevuld met elementen die in latere tijd zijn 
toegevoegd en bij deze restauratie deels zijn gereconstrueerd en getransfor-meerd in een 

beter bijpassende stijl. De fouten uit de geschiedenis zijn ten goede veranderd. Van het 

verleden is geleerd en ook het werk van de laatste halve eeuw is tevens geëerd door het 

zoveel als mogelijk en zinvol was te integreren. Daarmee is een instrument ‘aus einem 

Guss’ ontstaan. Kerk en orgel behoren hiermee nu tot de topstukken van de historische 

kerken en orgels van Drenthe. Wellicht is het orgel sinds 1847 nog niet zo mooi 

geweest… . 

De klank van het orgel is, conform de post-Westfaalse stijl rond 1800, ontspannen en 

melancholiek zingend met geprononceerde aanspraak in de prestantregisters, helder en 

verfijnd in de fluiten en krachtig, helder en enigszins ruisend bij de tongwerken en in 

het tutti (klank karakteriseren lijkt wel enigszins op het benoemen van 
karaktereigenschappen van goede wijn…)!  

Kortom, een monumentaal orgel met een karakter en een klankbeeld dat niet alleen voor 

Noord Nederland uniek is: Nederland heeft een fraai Rijnlands orgel aan haar 

orgelpatrimonium kunnen toevoegen! Assen heeft sinds de verkoop van het grote orgel 

in de vm. Marturiakerk  in haar directe omgeving er weer een orgel van monumentale 

allure bij waarmee een breed gebruiksscala van muziekstijlen en muzikale combinaties 

mogelijk is, ook op het concertante vlak.    

 

Dispositie na de restauratie 2001/2012 
De nieuwe dispositie is als volgt:  

 
Hoofdwerk (C-f3)    Bovenwerk (C-f3)   Pedaal (C-d1): 

Prestant   16’disc.   (O)   Prestant         8’ disc    (Li) Bourdon  16’    (K) 
Prestant    8’       (L/O)   Fluit doux     8’           (L/O/R) Prestant     8’    (K) 

Holpijp    8’   (O)   Prestant         4’            (O/L/R) Octaaf     4’    (O/L) 
Octaaf    4’   (O)   Fluit          4’            (O) Bazuin  16’    (R)  
Fluit    4’   (O)   Spitsfluit       4’ disc    (O) Trompet    8’    (R) 
Fluit    2’   (O)   Nasard         3’         (R)   
Mixtuur    II-III    (O/R)   Superoctaaf   2’           (O)  
Trompet    8’      (R)   Gemshoorn   2’         (O) 
      Terts         1 3/5’     (R) 
      Dulciaan        8’          (R) 

 
Tremulant (opliggend over het gehele werk)   (R) 
Manuaal-schuifkoppel  
 (O/L/R) 
Pedaalkoppel HW    (R) 
Pedaalkoppel BW    (R) 
Windvoorziening :  2 spaanbalgen   (R) 
Toonhoogte :  a1 = 440 Hz bij 18oC  
Winddruk :  75 mm waterkolom  

Stemming :  1/5 komma Wohltemperierte 
stemming naar Kellner 
 
O   = Historisch pijpwerk, in 1847 aanwezig 
Li  = Historisch pijpwerk (in 1989 toegevoegd), 
mogelijk van Henricus Lindsen,  
         leerling van Abraham Meere. 
L   = Pijpwerk Leeflang 1955, in 2012 in stijl 

bijpassend gemodelleerd en  
         geherintoneerd.  
K   = Geplaatst door Koch 1979, onzekere 
herkomst, deels fabriekspijpwerk 20e eeuw,  
         in 2012 in stijl bijpassend gemodelleerd en 
geherintoneerd . 
R   = Mense Ruiter 2012, naar voorbeeld pijpwerk 
orgel Rolde; de tongwerken   

         naar voorbeeld Honhof te Haaksbergen. Deze 
zijn weer gebaseerd op een  
         traditionele Westfaalse stijl, die sinds eind 17de eeuw nauwelijks is gewijzigd. 

Colofon  
Opdrachtgever: Protestantse Gemeente Rolde  

Uitvoerenden en begeleiding: 
Orgelmaker:  Mense Ruiter Orgelmakers, Zuidwolde met ondersteuning van:  

   Orgelmakerij Van der Putten, Finsterwolde 

Schilderwerk: Jan Martens Schildersbedrijf, Zuidwolde 

  Helmer Hut, Beerta 

Ornamentiek: Tico Top, Kruisweg 

Timmerwerk:  ABH Bouw, Rolde 

Electra:  Kamps Technische Installaties, Rolde 



 

Adviseur: Stef Tuinstra, Bedum 

RCE:  Rijksorgelconsulent Wim Diepenhorst 

 

De onderstaande instanties en fondsen hebben de restauratie mogelijk gemaakt: 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

Gemeente Aa en Hunze 

Prins Bernard Cultuur Fonds 

Stichting VSB-Fonds 

Meindersma-Sybenga Stichting 

Stichting Behoud van het NederlandseOrgel 
Dinamofonds 

Maatschappij van Welstand 

Stichting Elise Mathilde Fonds 

Olga Heldring Fonds 

Insinger Stichting 

Rabobank 

Stichting Rossing-Koops 

Lions Drentsche Aa 

Lions Assen 

De Volmacht 

Stichting Behoud Rolder Kerk 
Pijpadoptieplan Protestantse Gemeente Rolde 

Bedrijven en particulieren 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zo werkt een orgel 
Orgels maken is een kunstambacht. Het is een ingenieus instrument waarbij enerzijds eenvoud 
wel het kenmerk van het ware is, maar waarbij anderzijds een groot vakmanschap, veel ervaring 
en een groot artistiek vermogen vereist zijn om de samenhang van de diverse onderdelen te 
kunnen doorgronden.  

Het orgel is een blaasinstrument en wordt gemaakt uit natuurlijke materialen. De vergelijking met 
hart, longen en spieren, van adem en geest, is ook heel toepasselijk op het orgel om de werking en 
de functie ervan in de eredienst te verklaren. 
 
Het begint met de windvoorziening, de grote blaasbalg(en) en de ‘long(en) van het orgel'. Het zijn 
grote windreservoirs met een bovenblad dat aan één zijde opengaat, zodat een grote hoeveelheid 

onder druk staande lucht wanneer nodig kan worden getransporteerd. Voettreden trokken vanouds 
de balgen aan de bovenkant open waarmee de wind van buiten wordt aangezogen door een 

aanzuigklep onder in de balg. Ze worden echter al bijna 100 jaar aangedreven door een 
orgelmotor of windmachine, die met hoge snelheid ‘wind’ opwekt en deze in één of meer 
blaasbalgen voert ter vervanging van de vroegere balgentreder. In onze tijd worden bij sommige 
historische orgels echter ook computersystemen ontworpen om het effect van de balgentreder na 
te bootsen. Vervolgens wordt de wind door lange, bijna vierkante houten kokers, windkanalen 
genaamd, naar het orgel getransporteerd.  
Het orgel in Rolde heeft drie windladen, één voor het Hoofdwerk, één voor het Bovenwerk boven 
in het orgel en één voor het Pedaal achter de hoofdkast. Deze onderdelen vormen samen het ‘hart’ 

van het orgel. In deze gecompliceerde eikenhouten constructies wordt de wind naar de pijpen 
gevoerd die op deze windlade staan. Dit gebeurt door o.a. interne windkamers en speelkleppen 
die d.m.v. de klaviertoets iets worden opengetrokken.  
Het inwendige van een windlade moet volkomen luchtdicht zijn. Door de tijd heen gaat een 
windlade steeds meer wind lekken. Het hoofddoel van een orgelrestauratie is om opnieuw een 
duurzame luchtdichte situatie te verkrijgen, opdat de orgelpijpen weer als vanouds een stabiele 
wind krijgen en daardoor duurzaam hun goede klank en stemming behouden. Een aantal pijpen, 
ook die in het gezicht (‘front’), staan naast de windlade op vervoerplanken en krijgen hun wind 
via een dunne luchtbuis van lood, conduct genaamd.  

Onder de windladen en achter de klavieren is het regeerwerk van het orgel gemaakt. Dit is het 
stelsel van register- en speelmechaniek en de klaviatuur om het orgel door toedoen van de 
organist tot klinken te brengen. De laatste bestaat in Rolde o.a. uit eikenhouten assen (walsen) 
met aanhechtingsarmpjes van messing waaraan dunne houten latten bevestigd zijn, waarvan de 
uiteinden zijn voorzien van gebogen messingdraad (abstracten). Het zijn de ‘spieren’ van het 
orgel. De registertrekkers zijn boven en naast de muzieklessenaar aangebracht. Met deze trekkers 
kan de organist de samenstelling van de klanken kiezen (de z.g. ‘registratie’, te vergelijken met de 
‘instrumentatie’ van een orkestcompositie).  

Op de windladen staan de orgelpijpen. De pijpen zijn meestal van metaal, in veel orgels worden 
echter ook houten pijpen aangetroffen. Het Rolder orgel heeft beiden. Men noemt de lood-tin 
legering van orgelpijpen orgelmetaal. Het metaal van dit orgel bestaat uit ca. 23% tin en 77% 
lood, waarbij ook enige spoorelementen van andere metalen aanwezig zijn, o.a. antimoon en 
koper.  
Het totaal aantal stemmen is op een bepaalde wijze over het orgel verdeeld. Deze verdeling van 
de registers wordt dispositie genoemd. Soms zijn enkele registers gedeeld in ‘bas’ en ‘discant’. 
De bas is het linkergedeelte van het klavier (lage tonen), de discant het rechterdeel (hoge tonen). 

Deze delingen geven de mogelijkheid om op één klavier twee verschillende geluiden te laten 
horen.  
Dit orgel heeft labiaalpijpen en tongwerken. De meeste orgelpijpen zijn labiaalpijpen en zijn 
gemaakt volgens het aloude systeem van de blokfluit met een labium en een dun plaatje in de 
pijp, kern genaamd. De lucht wordt door een gat in de pijpvoet gebracht en vervolgens tussen een 
kleine spleet (kernspleet) geperst; de stromende lucht  wervelt voorlangs en binnen het 
bovenlabium dat op enige afstand van de kern staat. De ruimte tussen de kern en het bovenlabium 
is weggesneden en heet opsnede. Zo onstaat een trillende luchtkolom ín de pijp en is er een toon. 

Bij veel orgels zijn de labia van de frontpijpen met bladgoud belegd, waardoor een sierlijk 
architectonisch lijnenspel bij het uiterlijk ontstaat.  
Tongwerken hebben verschillende bekervormen: trechtervormig, cilindrisch, lange, korte, of een 
combinatie ervan. Bij het tongwerk is de tong essentieel. Het is een dun, zeer snel trillend plaatje 
messing van verschillende diktes en groottes dat op een z.g. keel slaat, een smal, ca. halfrond 
gebogen messing plaatje met één vlakke zijde. De werking ervan kan worden vergeleken met het 



 

riet van een hobo, fagot of klarinet. De keel en de tong worden goed vast in de kop gemonteerd. 
De kop wordt weer vastgezet in een stevel (een houten of metalen koker). De stemkruk drukt ook 

op de tong, maar is beweegbaar. Hiermee wordt de trillende lengte van de tong bepaald. Er zijn 
opslaande tongwerken en doorslaande tongwerken. Bij de laatste slaat de tong niet óp de keel, 
maar slingert ze er door heen. Dit is een 19de eeuwse vinding.  
Evenals elk muziekinstrument wordt een orgel gestemd, d.w.z. alle 12 tonen met witte en zwarte 
toetsen krijgen eerst de juiste toonhoogte ten opzichte van elkaar. Vervolgens krijgen alle overige 
pijpen precies die zelfde toonhoogte. Verschilt die toonhoogte onderling erg, dan spreken we van 
een ontstemd of vals orgel.  
De verdeling van de 12 tonen in een octaaf kan op diverse manieren. In vroeger tijd deed men dat 

bewust niet helemaal precies regelmatig. We spreken nu in zo’n geval van een renaissance- of 
barokstemming, in het Duits ook wel Wohltemperierte stemming genoemd naar voorbeeld van 
Joh. Seb. Bach. De moderne stemming heet de gelijkzwevende of evenredig zwevende stemming 
of temperatuur. Alle toonsoorten hebben daarin het zelfde karakter, alleen de toonhoogte verschilt 
nog. Bij de oude stemmingen zijn er meer en minder rein (=zuiver) klinkende akkoorden. Deze 
werden wisselend gebruikt om allerlei gemoedsstemmingen te verklanken. De toonhoogte is ook 
weer afhankelijk van de binnentemperatuur van het kerkgebouw: bij koude lucht klinkt een orgel 
lager, bij warme lucht hoger. Tijdens een opwarmingsproces in de wintertijd wanneer de 
verwarming net is aangezet klinkt een orgel daarom erg vals. 

Een groot aantal facetten bepaalt uiteindelijk de klankkleur. Het uitbalanceren van al deze 
facetten tot elkaar heet intoneren. Intoneren is een klankkunst van de hoogste orde. Er zijn dan 
ook net zo weinig mensen die dat heel goed kunnen als er bvb. meester-dirigenten of –musici 
zijn. 
 
Zo heeft een orgel als van Rolde een immense variëteit aan klankkleuren van heldere spitse 
geluiden tot volle en weke. Men kan ze enigszins vergelijken met die van een klassiek orkest: de 
heldere geluiden komen van de strijkers, de volle en weke van de houtblazers; de koperblazers 

zijn vertegenwoordigd door de krachtige tongwerken. Kundige organisten variëren deze geluiden 
zodanig, dat het orgel steeds iets anders klinkt, waardoor het orgelspel kleurrijker wordt en 
boeiender is om naar te luisteren.       

    Stef Tuinstra, december 2012.   
 


