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Het orgel van de Zweeler Kerk

Het orgel van de dertiende eeuwse Hervormde kerk van 
Zweeloo moet worden gerestaureerd. Het is gebouwd in 1904 
door de orgelbouwer Jan Proper (1853-1922) uit Kampen, het 
kostte in die tijd dertienhonderd gulden. De kosten van de 
restauratie nu bedragen € 106.000! (prijspeil 2006).
Het orgel heeft behoudens bij een restauratie in 1978 geen 
belangrijke wijzigingen ondergaan, er is sprake van een 
grotendeels authentiek, ambachtelijk en geheel in 19de eeuwse 
traditie gemaakt dorpsorgel. Het instrument laat volgens 
deskundigen zien dat de fa. Proper wel degelijk in staat was om 
dat op een niveau te doen dat vergelijkbaar is met de andere 
bekende collega’s uit die tijd zoals Van Dam, Witte en de Koff.

In 1978 is het orgel gerestaureerd op een manier die het 
instrument nauwelijks goed heeft gedaan. Het orgel is 
belangrijk authentiek materiaal kwijtgeraakt, bovendien is de 
kwaliteit van het technisch-ambachtelijk werk niet al te best 
gebleken. Volgens het technisch rapport laat e.e.a. zich goed 
herstellen zodat het orgel zich na de restauratie weer als een 
vrijwel authentiek Proper-orgel mag afficheren. Dat is vooral 
ook te danken aan het feit dat de oude eiken slepen bewaard 
zijn gebleven. Wel zijn de ornamenten, die op de drie torens 
horen te staan, verdwenen.
De heteluchtverwarming in de kerk is verder een belangrijke 
veroorzaker van schade aan het orgel. Ook heeft het orgel erg 
geleden bij de laatste restauratie van het kerkgebouw. Vochtige 
omgevingsomstandigheden, steenstof en ander vuil hebben, 
ondanks allerlei maatregelen, toch nog vrij veel schade 
aangericht.



Overzicht van de huidige staat van het orgel en 
de geconstateerde gebreken (naar het historisch' en bouwkundi«
rapport met restauratieplan 2006 van S te f Tuinstra)

Orgelbalkon, kast en front
Er doen zich geen constructieve gebreken voor aan het 
orgelbalkon. Het orgel is niet verzakt en staat min of meer 
recht. De conditie van de orgelkas is redelijk. Wel zijn er 
enkele krimpnaden en -scheuren en de grote achterwandluiken 
zijn iets kromgetrokken. Er is oppervlaktebeschadiging maar 
dit valt mee. Er is nogal wat houtworm aangetroffen. Er is veel 
oude elektra aan en in het orgel aanwezig, die deels geen dienst 
meer doet. Het overige deel dient vernieuwd, dan wel verlegd 
te worden. Niet in de laatste plaats door de jl. kerkrestauratie is 
het orgel ernstig vervuild geraakt. Het schilderwerk is in 
redelijk goede staat. De kleur is niet authentiek maar 
acceptabel. Wel is de ornamentiek te sober omdat enige mate 
van vergulding ontbreekt. Door het ontbreken van de 
bekroningen maakt de orgelkast een te platte indruk.

Windvoorziening
De orgelmotor is geheel versleten en maakt een hels lawaai. 
Het (balg)leer (waarschijnlijk nog van 1904) is erg stug en op 
veel plaatsen verdroogd; bij de aansluiting met het windkanaal 
is het leer al gescheurd. Veel naden zijn uitwendig met 
leerstroken beplakt, hetgeen er op duidt dat de inwendige 
lijmverbindingen niet meer goed zijn.

Windlade
Ondanks de bij de restauratie in 1978 aangebrachte 
hechthoutplaten (waarschijnlijk van slechte kwaliteit) is de



windlade op alle belangrijke plaatsen volledig lek. De belering 
van de voorslagen is niet afdoende; de ventielstiften zijn 
geoxideerd, bij de slepen is er lekkage, er is hier en daar 
dóórspraak in de cancellen, ventielen zijn niet meer vlak, 
waardoor de veren extra aangespannen dienen te worden, etc.. 
Al met al was de gemiddelde winddruk veel te laag. Reden 
waarom de balgbelasting in 2006 tijdelijk is verhoogd. Beide 
elementen veroorzaken de permanente ontstemmingen die 
alleen met restauratie te verhelpen zijn.

Register- en speelmechaniek, klaviatuur 
De toetsopsluiting van zowel het hand- als het voetklavier is 
slecht, waardoor de toetsen kantelen en klapperen; de 
pedaaldiepgang is te groot omdat de polsters 
(=opvullingsdrukstof) verdroogd zijn; artistiek geruisloos spel 
is daardoor (ook al) niet mogelijk. Het mechaniek loopt niet 
meer vrij vanwege de vele oxidatie. De invoering is nog 
redelijk in orde.

Pijpwerk
Een relatief klein aantal pijpen is in de loop van de tijd 
beschadigd geraakt. De meeste lijmnaden van het houten 
pijpwerk zijn niet meer winddicht. De gemiddelde technische 
staat van het metalen pijpwerk is echter redelijk. Artistiek 
gezien is de intonatie nog geheel oorspronkelijk gebleven en 
behoeft dit slecht partieel herstel. De klank van het orgel heeft 
niet meer de gloedvolle kracht die voor dit type orgels zo 
kenmerkend is. Het grote windverlies is hiervan de grootste 
oorzaak. Zowel het klankkarakter als de draagkracht en de 
stemmingsstabiliteit zijn daarom momenteel te ver verwijderd 
van de oorspronkelijke bedoelingen van de maker.



Restauratie

De bespeelbaarheid van het orgel is momenteel nogal 
problematisch. Het windwerk is zeer lek. Het laat zich aanzien 
dat binnen nu en tien jaar het orgel volledig onbespeelbaar is 
indien binnen deze periode niet ingegrepen wordt. Uit de 
inventarisatie van de gebreken kan worden geconcludeerd, 
dat een restauratie van het orgel binnen afzienbare tijd 
noodzakelijk is.
Uit cultuurhistorisch oogpunt is het daarom ook van belang dit 
instrument niet verder aan het verval prijs te geven, waarmee 
een toekomstige restauratie verhoudingsgewijs steeds 
kostbaarder wordt. Het orgel is inmiddels geregistreerd als 
monument. Een restauratie van dit bescheiden maar fraai 
klinkende instrument is dringend nodig. Het orgel wordt elke 
zondag gebruikt bij de dienst, verder bij huwelijken en 
begrafenissen. Bovendien worden er orgellessen gegeven. Voor 
concerten is het op dit moment volledig ongeschikt. Wel wordt 
het soms nog gebruikt voor eenvoudige begeleiding van andere 
instrumenten en zangstemmen.

Doelstelling

Herstel van de oude situatie
Het oude materiaal is goed bewaard gebleven. De oude slepen 
zijn ook nog aanwezig en kunnen weer worden teruggeplaatst. 
De restauratie van 1978 is dan wel niet volgens de regels van 
het oude orgelmakersambacht uitgevoerd; de kleine 
wijzigingen zijn gelukkig eenvoudig terug te brengen tot de 
originele situatie. Daarom ligt het voor de hand om de geheel 
oorspronkelijke situatie te herstellen.



Kosten (2009) € 120.000

Door de kerk op te brengen 
Subsidie overheid 
Bijdrage fondsen

Begroting

Orgelmaker: arbeidsloon 

Materialen
Bouwkundig en electra 
Schilderwerk 
Advieskosten enz.

Subtotaal afgerond 
BTW

€ 40.000 
€ 40.000 
€ 40.000

€ 57.250 =
€ 19.500 = 
€ 8.900 = 
€ 9.400 = 
€ 3.500 =

€ 99.000 = 
€ 20.000 =

Totaal afgerond € 120.000



Uw financiële steun

De Zweeler kerk is meer dan 750 oud en vervult 
sinds eeuwen een belangrijke rol in het 
maatschappelijk leven van Zweeloo en 
omgeving.
De kerk heeft een fraaie akoestiek en wordt 
zeer regelmatig gebruikt voor muzikale 
evenementen.
Met uw hulp kan het orgel, na de hoognodige 
restauratie, zijn belangrijke taak daarbij 
blijven vervullen.
Daarom durven we u te vragen om uw 
financiële steun.

Zweeloo, juli 2008 
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