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Onderwerp : Re restauratie orgel    

Verzonden : wo 2-1-2013 17:20 

Geachte heer Kooiker, 

 

hartelijk dank voor het meedenken. In het kort kan ik dit antwoorden: de deling van de 

Trompet in b/d is wel als optie benoemd, in die zin dat dit zal gebeuren als het geen 

onverantwoord grote kosten met zich meebrengt. Dus het ligt in het vizier. In de tweede plaats 

heeft de commissie ervoor gekozen om niet voor een volledige historische reconstructie te 

gaan, daar het budget dat niet toeliet. Wel heeft de commissie als uitgangspunt om al het 

goede te bewaren en waar veranderingen nodig zijn, die zoveel als mogelijk op historisch 

verantwoorde wijze te doen. Dat laat eventueel ook ruimte om het met het oog op de toekomst 

anders te doen dan men in 1869 gedaan heeft of zou hebben. Maar aan de andere kant: zoals 

nu het plan is, is het toch behoorlijk historiserend uitgevallen, en dat is, lijkt me, alleen maar 

mooi. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

ds. Wilbert Dekker 

2013/1/2 R.Kooiker <r-kooiker@home.nl> 

Geachte predikant en lid van der orgelcommissie. 

  

Als oud Nijevener feliciteer ik jullie met het besluit van de restauratie van jullie orgel. Ik las 

op de website van orgelbouwer Steendam wat de werkzaamheden inhielden, en dat de 

Trompet 8’ terug komt op het orgel. Alleen wordt deze niet gedeeld in bas en diskant. Nu heb 

ik van Jan Kuipers al geruime informatie over het orgel van Kolderveen. Daaruit blijkt dat de 

Trompet in het verleden ook gedeeld was in bas en diskant. Het voordeel hiervan is dat je met 

een uitkomende stem kunt begeleiden.  Historisch gezien zou het juist zijn om nu de Trompet 

weer op te delen. 

In de bijlage treft u gegevens. 

  

Mijn gegevens  

Roelof Kooiker 

De Boksloot 22 

7776 CM Slagharen 

Tel: 0523-681186 

mailto:r-kooiker@home.nl


Internet: r-kooiker@home.nl 

  

Van het orgel van kolderveen heb ik meer informatie, mocht u belangstelling hebben dan kan 

ik u deze laten zien. 

Op de website van orgelsindrenthe.nl staat inmiddels een krantenknipsel toen het orgel 

destijds in gebruik is genomen. 
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