
Prog.ramma
van de overdracht en presentatie van het Vollebregt-orgel

in de Ned. Herv. Kerk te Sleen op
vrijdag 8 mei 1992.



PROGRAMMA

1. Welkomstwoord namens de kerkvoogdij
door H. Nieuwenhuizen

2. Toespraak namens de plaatselijke orgelcommissie
door de voorzitter F.P. Boekamp

3. Samenzang: Psalm 1 50

4. Toelichting inzake de geschiedenis en de restauratie van het orgel
door Stef Tuinstra.

5. Uitleg en demonstratie van de registers van het orgel
door Stef Tuinstra en Jan Veldkamp.

6. Overdracht van het orgel aan de kerkvoogdij door Jan Veldkamp.

7. Orgelconcert door Stef Tuinstra.

a. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791):
- Concertante Kirchensonate in c-Dur. KV 336

b. Charles Burney (1726-1814):
- Vofuntary no. 1 in c-minor
- Fugue in f-minor

c. Samuel Wesley (1766-1837):
- Vier stukken uit de Twelve short pieces

d. Johann Sebastian Bach (1685-1750):
- Fantasia super:

Jesu meine Freude - BWV 713
W/r Christen Leut haben jetz und Freud- BWV 710
Wer nur den lieben Gott lasst Watten - BWV 691,90

e. Samuel Wesley:
- Prelude and Fugue in c-minor

8 Gelegenheid tot spreken.

9. Samenzang: Gezang 16

10. Dankwoord namens de kerkvoogdij door H. Nieuwenhuizen.

De kerkvoogdij nodigt u uit koffie te komen
drinken in het koor van de kerk.

De boekjes:
- „Het Vollebregtorgel in de N.H. Kerk te S/een"; en
- „Nederlands Hervormde Kerk S/een"
zijn in de kerk verkrijgbaar. Prijs f 4,95.



Kleine Kroniek van het Vollebregt-orgel
1846 Bouw van het nieuwe orgel in de kloosterkerk van de paters

Kruisheren te St. Agatha bij Cuijk door Johannes Vollebregt
(1793-1872) te Waalwijk. Eén klavier, 9 registers, aangehan-
gen pedaal, tremulant, ventiel en twee blaasbalgen.

1871 Het orgel overgeplaast naar Uden in de kapel van eveneens de
paters Kruisheren door Leonardfus Aloysius) van Nistelrooij
(1816-1880) te Oss. Uitbreiding meteen 'Positif' (tweede ma-
nuaal met 4 registers als dwarswerk boven de klaviatuur), wij-
ziging van het orgelfront, verdieping en opnieuw schilderen
van de kas, aanpassing van de mechaniek, klaviatuur, wind-
voorziening en toonhoogte.

7300 Reparatie (door A. Kuijtef?)).

7305 Verkocht aan orgelmaker A.M.T. van Ingen te Haarlem. Deze
plaatste het instrument in de Gereformeerde Kerk (Engweg) te
Driebergen. Inkorting van de orgelkas en opnieuw schilderen,
beelden en gesneden vleugelstukken verdwenen, wijziging
klaviatuur en dispositie, herintonatie.

1918 Herstel door A.S. J. Dekker te Goes; dispositiewijziging en op-
nieuw herintonatie naar de toenmalige smaak. Uitbreiding met
enig zinken pijpwerk en een bescheiden pneumatisch vrij pe-
daal (Subbas 16vt).

1948-1949 Verkoop aan de Ned. Herv. Gemeente te Sleen en overge-
plaatst door A. Hoogenboezem te Schiedam. Technisch her-
stel en enige wijzigingen. Nieuw orgelbalkon met pilaren door
de fa. W. Jansen te Sleen.

1961-1963 Restauratie van de kerk. Nieuw orgelbalkon, nu vrijhangend.

7365 Herstel door A. Hoogenboezem en vervanging van de pedaal-
lade, balg en (front-)Presant 8vt, alsmede verwormde delen
van de orgelkas. Wijziging windkanalen. Orgelkas opnieuw ge-
schilderd; plaatsing van een harp, twee vazen (van Oekelen)
en twee vleugelstukken, afkomstig van het afgebroken orgel
der Ned. Herv. Kerk te Dwingeloo. Elektro-pneumatische trak-
tuur voor het pedaal.

7366 Problemen i.v.m. de nieuwe heteluchtverwarming.

1968 'Herstel' door W. Eppinga te Britswerd. Restauratie van de
windladen, uitbreiding van het pedaal met 5 tonen en disposi-
tiewijziging. Ook traktuur, klaviatuur (wijziging) en orgelkas
kregen een beurt (o.a. panelen van triplex). De kas werd op-
nieuw geschilderd in wit met blauwe streepaccenten.

7387 1e Fase restauratie door de fa. M. Ruiter Orgelmakers BV te
Zuidwolde (Gr.). Adviseur: Aart van Beek, Zwolle. Herstel van
windvoorziening, restauraite windladen, traktuur en klaviatuur
gedeeltelijk.

1990-1992 2e Fase integrale restauratie door M. Ruiter. Adviseur: Stef
Tuinstra, Groningen. Herstel orgelkas naar toestand-1871, re-
constructie beelden en schilderwerk naar 1846. Reconstrucite
Windvoorziening en plaatsing in aparte balgkas, reconstructie
windkanalisatie, klaviatuur en 5 geheel of gedeeltelijk verdwe-
nen registers. Integrale herintonatie naar Vollebregt en Van
Nistelrooij. Toevoeging van 1 register. Nieuwe gesponsolde
pedaallade naar Vollebregt factuur met Sub bas 16vt in aparte
kas.

Johannes Vollebregt was een der meest vooraanstaande orgelmakers van
ons land in de vorige eeuw. Zijn concept was nog zo klassiek, dat we hem
wel kunnen typeren als een 19de eeuwse 1 7de eeuwer. Daarom zijn veel or-
gels van Vollebregt ten offer gevallen aan wijzigingen naar de smaak van de
tijd, die sterk afbreuk deden aan zijn instrumenten. Vollebregts concept was
te 'einmalig' en weldoordacht, doch te 'ouderwets' om er iets geheel 'eigen-
tijds' van te maken, het materiaal echter te degelijk en te waardevol om het
instrument in z'n geheel te vervangen.
In Sleen is, na restauraties als bv. die te Erp (NB), andermaal een serieuze
poging gedaan om Vollebregts geheel eigen klankwereld opnieuw tot leven
te wekken.

Het Vollebregt-orgel te Sleen is een instrument met een eenvoudige, van-
zelfsprekende allure. De herboren oude klank is heel transparant van karak-
ter, helderzingend doch ook fluwelig en gemiddeld van geluidssterkte. Alle
liggingen zijn bij polyfoon gebruik uitstekend hoorbaar. De draagkracht blijft
bij een volbezette kerkruimte volkomen aanwezig. De frontprestant heeft
een volrond melancholiek en ontspannen toonkarakter. Zeer karakteristiek
bij Vollebregt in alle registers is de kenmerkende langzame voorspraak, alsof
de toon wordt aangestreken bij een strijkinstrument. Met name bij de Viola
di Gamba is dat evident.
De registers Cornet en Trompet klinken zeer uitbundig, doch niet overheer-
send en geven de volle klank en typisch zuidelijk accent. De gereconstrueer-
de windvoorziening voegt last but not least aan de klank een zeer muzikale
en sierlijk-zangerige beweeglijkheid aan het windkarakter toe, wat zo ken-
merkend is bij nog originele Vollebregtorgels.
Moge dit monument een lang gereïncarneerd leven beschoren zijn tot lof van
de Schepper en tot eer voor haar makers.

Stef Tuinstra, adviseur Groningen, mei 1992



Dispositie na de restauratie met toelichting

Windlade Hoofdwerk van Vollebregt - 1846, geheel eiken. Opliggende voor-
slagen met touwlusgrepen en ijzeren klemmen.

De windladedeling is diatonisch, d.w.z. per hele toon gerangschikt, de groot-
ste pijpen in het midden en naar de zijkanten aflopend. Het open pijpwerk
is integraal van spitse labia voorzien, behalve de grote frontpijpen. Deze heb-
ben opgeworpen ronde labia. Die van de fluitregisters zijn rond-ingeritst. Vrij
dunne kerns, de fasen zijn doorgaans 50 graden. De pijpwanddikte is door-
gaans dunner dan bij latere Vollebregtorgels. Het open pijpwerk heeft geen
baarden, de fluitregisters zijn daarentegen wel geheel van baarden voorzien.

Het opsnedebeeld van het open pijpwerk is over het algemeen vrij hoog, de
kernspleten vrij wijd, de voetopeningen gemiddeld tot relatief klein in de dis-
cant. De volgorde van de genoemde registers is tevens van de plaats op de
windlade vanaf de frontzijde naar achteren -HW- en van achteren naar voren
(tegen zijwand) -BW-:

Colophon restauratie Vollebregt-orgel N.H. Kerk Sleen

Hoofdwerk

Praestant
Cornet
Ho/pijp
Octaaf
Quint
Fluit
Nachthoorn
Flageolet
Trompet

Positief
Windlade zeer waarschijnlijk 18de eeuws, zuidelijke factuur. Deling: pijpen
groot octaaf beide zijkanten, middenin cO-f3, chromatisch.
Viola di Gamba 8 voet 1846 Gedekt 4 voet 1871
Bourdon 8 voet 1871 Si f let 2 voet 1991

8 voet
3 sterk
8 voet
4 voet
3 voet
4 voet
2 voet
1 voet
8 voet

1991,c2 1846
discant; 1991
1846/1991
1846
1846
1846/11871?)
1846/1991
1846/1991
1991 (B/D)

Opdrach tge ver: Kerkvoogdij N.H. Gemeente Sleen
voorzitter G.J. Wilting

Pedaal

Bourdon

Nevenregisters

Tremulant
Manuaalkoppel
Nihil

Toonhoogte:
Stemming:
Winddruk:

16 voet 1918/1991

- opliggend (1991), hele werk
- trekkoppel (1871)

a1 = 435 Herz (1871)
evenredig zwevend
68 mm waterkolom

Orgelmakers: Mense Ruiter Orgelmakers B.V. te Zuidwolde (Gr.).

Medewerkers (in alfabetische volgorde):
- P.L. Leemhuis (1e fase)

mechanieken, onderhoud en stemmen
- H. Lindhout, leerling orgelmaker,

pijpmakerij en intonatie, metallurgie
- A.W. Tamminga, adj. direkteur,

conceptie, houtbewerking alg. en pijpwerk alg.
- H. Veenstra, mechaniek,

windladen, rest. houten pijpwerk
- J. Veldkamp, direkteur,

conceptie, pijpmakerij en intonatie
- M. Veldkamp-Warringa, administratie
- N. Veldman, conceptie, pijpmakerij en intonatie
- H. Weesjes, kassen, mechaniek en windladen
- G.J. Westra,

windvoorziening, kassen, mechanieken, windladen
- A. Woensdrecht, leerling orgelmaker

restauratie houtbewerking

Adviseur 1e fase: A. van Beek, Zwolle, namens de Orgelcommissie der
Ned. Herv. Kerk te Leidschendam

Adviseur 2e fase: A.S. Tuinstra, Groningen, idem

Rijksorgeladviseur RDMZ:
O.B. Wiersma, Utrecht

Adviseur opdrachtgever:
Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Groningen en
Drenthe (SBKGD) te Veendam; dir. Hr. H.W. Wieg-
man; medewerkers H. Hulshof (prov. Drenthe), mw.
W. Ebels en mw. T. Ottens

Reconstructie beelden:
H. Terpstra, Aadorp

Kleuronderzoek en -advies, adviseur beeldsnijder:
L. Muller, Zuidhorn

Schilder- en verguldwerk:
Schildersbedrijf H. de Vries (N.S.S.), Sleen

Elektra: Techn. installatieburo J.G. Assen, Sleen.



Supervisie schilderwerk orgelkas:
H. Boerema, Roderwolde; rayon-inspecteur RDMZ

Voorbereiding en akties:
Orgelcommissie Ned. Herv. Gemeente Sleen,
secr. F.P. Boekamp

Subsidiegevers 1e en 2e fase:
- Ministerie van WVC (BRRM-regeling)
- Provincie Drenthe
- Gemeente Sleen
- Prins Bernhard Fonds
- Stichting Orgelfonds Mooij, Apeldoorn
- Stichting tot Behoud van het Ned. Orgel
- Stichting Comité Zomerpostzegels
- Stichting Insingerfonds
- Generale Financiële raad der Ned. Herv. Kerk
- M.A.D.C. van Bijlandtstichting
- Dr. Hendrik Muller Vaderlands fonds
- Gustaaf Adolf vereniging
- Ridderlijke Duitse orde Balije van Utrecht
- Vrijzinnig Hervormde Vrouwenvereniging van Sleen
- Bedrijfsleven
- Vele particulieren


