
Stichting	Henrick	Baderorgel		

Orgelexcursie	naar	Voorst,	Epe,	Hattem	en	Deventer	op	zaterdag	17	oktober	2020		

Medewerkers:		

Gert	Oldenbeuving	 	Bespeelt	het	orgel	in	Voorst	

Harm	Jansen	 	 	Bespeelt	de	orgels	in	Epe	en	Hattem	

Kirstin	Gramlich		 	Bespeelt	het	orgel	in	Deventer	

Ook	dit	jaar	gaan	we	met	eigen	auto’s.		Vertrek	en	aankomst	zijn	bij	de	Walburgiskerk	in	Zutphen.		
Als	de	omstandigheden	het	toestaan		(en	op	dit	moment	gaan	we	daar	van	uit)	zal	de	organisatie,	net	
als	in	voorgaande	jaren	er	voor	zorgen	dat	er	voor	elke	deelnemer	een	plek	in	één	van	de	auto’s	is.		
We	blijven	in	de	buurt.		

We	starten	in	Voorst,	waar	we	de	Dorpskerk	met	het	Naber-orgel	bezoeken	en	een	kopje	koffie	
drinken.	

We	gaan	vervolgens	naar	Epe,	waar	we	het	Meere-orgel	in	de	Grote	Kerk	zullen	beluisteren.		

Dan	gaan	we	naar	de	Grote-	of	Sint	Andreaskerk	in	Hattem,	waar	twee	orgels	op	ons	staan	te	
wachten,	waaronder	een	van	de	oudste	in	Nederland.		

Ten	slotte	doen	wij	de	Grote	-	of	Lebuïnuskerk	in	Deventer	aan,	waarin	het	onlangs	gerestaureerde	
grote	Holtgräve-orgel	wordt	bespeeld	

	

De	dagindeling	ziet	er	als	volgt	uit	(	wijzigingen	voorbehouden):		

-	08.45	u	Verzamelen	bij	de	toren	van	de	Walburgiskerk	

-	09.00	u	Vertrek	uit	Zutphen	(auto’s	die	niet	meegaan	kunnen	bij	de	kerk	worden	geparkeerd)		

-	09.15	u	Aankomst	en	bezoek	Dorpskerk	in	Voorst	(met	koffie)		

-	11.00	u	Bezoek	Grote	kerk	in	Epe	

-	12.30	u	Lunchen	in	Epe		

-	13.30	u	Vertrek	naar	Hattem	

-	14.00	u	Bezoek	Grote-	of	Sint	Andreaskerk	in	Hattem		

-	15.00	u	Vertrek	naar	Deventer	

-	16.00	u	Bezoek	Grote-	of	Sint	Lebuïnuskerk	in	Deventer	

-	17.00	u	Einde	excursie	en	vertrek	naar	Zutphen	

-	17.30	u	Aankomst	bij	de	Walburgiskerk	in	Zutphen		

	

De	Commissie	Orgelexcursies	van	de	Stichting	Henrick	Baderorgel	(bestaande	uit	Gert	Oldenbeuving,	
Frank	van	der	Velden,	Theo	Welmers	en	Klaas	Terpstra)	wenst	u	allen	een	mooie	dag	toe.	



	

Gert	Oldenbeuving	

Gert	Oldenbeuving	was	als	cantor-organist	verbonden	aan	de	Grote	of	St.	Helenakerk	van	Aalten.	Hij	
studeerde	 orgel	 en	 kerkmuziek	 aan	 het	Utrechts	 conservatorium	bij	 o.a.	 Nico	 van	 den	Hooven	 en	
Maarten	 Kooy.	 Verder	 volgde	 hij	 interpretatielessen	 bij	 Ewald	 Kooiman	 en	 improvisatie	 bij	 Bert	
Matter.	Naarnaast	studeerde	hij	aan	de	Nederlandse	Beiaardschool	te	Amersfoort	en	aan	de	École	du	
Carillon	Francais	te	Douai.	
	
Wekelijks	 was	Gert	 Oldenbeuving	als	 beiaardier	 te	 beluisteren	 op	 de	 beiaarden	 van	 Zutphen,	
Lochem,	Groenlo,	Winterswijk	en	Nijmegen.	Als	stadsbeiaardier	was	hij	aan	deze	steden	verbonden.	
Hij	concerteerde	op	nagenoeg	alle	belangrijke	beiaarden	in	Europa,	Amerika	en	Japan.	
	Gert	Oldenbeuving	was	adviseur	voor	beiaardzaken	in	de	Poolse	stad	Gdansk	en	in	Dallas,	USA.	Aan	
de	 muziekacademie	 van	 Gdansk	 verzorgde	 hij	 de	 opleiding	 van	 een	 aantal	 beiaardstudenten.	 Als	
deskundige	voor	orgel-	en	klokkenzaken	was	Gert	Oldenbeuving	verbonden	aan	de	KKOR	(Katholieke	
Klokken	en	Orgelraad).		
Van	Gert	Oldenbeuving	verschenen	diverse	 CD-opnames:	Gelderse	Beiaarden,	Orgelkoralen	Aalten,	
een	 opname	 van	 de	 beiaard	 van	 het	 stadhuis	 te	 Gdansk	 in	 	 Polen	 en	 -	 zeer	 onlangs	 (in	 mei	
opgenomen)	-		“Troostmuziek”	op	het	orgel	van	de	Dorpskerk	in	Voorst,	met	door	de	tenor	Maarten	
Romkes	gezongen	koralen.	
	
	
Harm	Jansen	
	
Harm	 Jansen	 studeerde	 orgel,	 piano,	 kerkmuziek	 en	 directie	 aan	 de	 Conservatoria	 te	 Zwolle	 en	
Rotterdam.	 Tevens	 studeerde	 hij	 muziekwetenschappen	 aan	 de	 Universiteit	 van	 Utrecht.	 In	 1974	
behaalde	 hij	 het	 solistendiploma	 Orgel	 “met	 onderscheiding"	 en	 werd	 vervolgens	 benoemd	 als	
docent	hoofdvak	orgel	en	kerkmuziek	aan	het	ArtEZ	Conservatorium	te	Zwolle.	In	1977	werd	hem	de	
“Prix	 d'Excellence”	 toegekend.	 In	 1985	 richtte	 hij	Musica	 Vocalis	 op	waarvan	 hij	 tot	 2006	 dirigent	
was.	
In	 2005	 formeerde	 Harm	 Jansen	 Cappella	 Neerlandica,	 waarmee	 hij	 intussen	 zowel	 in	 binnen-	 als	
buitenland	concerten	verzorgt	alsmede	diverse	radio-uitzendingen.	Voorts	is	hij	oprichter	en	dirigent	
van	 de	 Andreas	 Cantorij,		 organist	 titularis	 van	 de	 Grote	 of	 Andreaskerk	 te	 Hattem	 en	 van	 de	
Broerenkerk	te	Zwolle.	Als	dirigent	en		organist	concerteerde	hij	in	diverse	Europese	landen.	
Hij	heeft	verscheidene	koor-	en	orgel-CD’s	op	zijn	naam	staan.	
	
	
Kirstin	Gramlich		
	
Kirstin	Gramlich	studeerde	Kirchenmusik	aan	de	Hochschule	 für	Musik	 te	Keulen.	 In	2001	kwam	zij	
naar	Nederland	voor	een	Masteropleiding	Orgel	aan	het	Koninklijk	Conservatorium	Den	Haag.	Haar	
hoofdvakdocent	was	Jos	van	der	Kooy.	Deze	studie	ronde	zij	in	2004	met	lof	van	de	jury	af.	Sindsdien	
heeft	 zij	 een	 internationale	 concertpraktijk	 opgebouwd	 en	 concerteerde	 ze	 op	 diverse	
gerenommeerde	 orgels	 in	 Nederland	 en	 daarbuiten.	 Zij	 studeerde	 ook	 koordirectie	 aan	 het	
Conservatorium	van	Amsterdam,	bij	Jos	Vermunt	en	Jos	van	Veldhoven.	 
Zij	werd	in	september	2013	benoemd	als	cantor-organist	van	de	Grote	of	Lebuïnuskerk	in	Deventer.	
Ze	 is	 de	 vaste	 bespeler	 van	 het	 monumentale,	 in	 2018	 geheel	 gerestaureerde	 Holtgräveorgel,	
alsmede	artistiek	leider	van	de	Lebuïnuscantorij.		
Haar	repertoire	als	organist	en	dirigent	bestrijkt	een	aanzienlijke	deel	van	de	muziekgeschiedenis	en	
reikt	van	de	zeventiende	eeuw	tot	hedendaagse	improvisatie-experimenten.	De	muziek	van	J.S.	Bach,	
het	orgeloeuvre	van	Max	Reger	en	hedendaagse	muziek	nemen	op	dit	moment	een	prominente	plek	
in	haar	werkzaamheden	en	interesse	in.	 



	

Voorst,	Dorpskerk	

Jaar	 Orgelbouwer	 	 Activiteit	

1843	 Carl	Friedrich	August	Naber	 		 Nieuwbouw	

1880	 Koch	 	 restauratie	

1914	 Proper	 		 restauratie	

1983	 Reil	 	 restauratie	

	 	 	 	

In	 deze	 laat-gotische	 kerk	met	 romaanse	 toren	 staat	 een	 door	 de	 destijds	 in	 Deventer	 gevestigde	
orgelmaker	 C.F.A.	 Naber	 gebouwd	 orgel.	 Het	 crêmekleurig	 geschilderde	 orgel	 is	 bekleed	met	 veel	
goudkleurige	ornamentuur.	Het	orgel	telt	863	pijpen.	
Bovenop	 de	 middentoren	 van	 het	 orgel	 bevindt	 zich	 een	 wapenschild	 van	 de	 familie	 Schimmel-
penninck	 van	 der	 Oye	 van	 de	 Poll.	 Deze	 familie,	 die	 vanouds	 een	 belangrijke	 rol	 speelde	 in	 het	
(kerkelijk)	leven	van	Voorst,	heeft	de	aankoop	van	het	orgel	gefinancierd.	Dat	was	in	1843,	het	jaar	
waarin	de	kerk	een	ingrijpende	restauratie	onderging.	
Het	 orgel	 bevindt	 zich	 -met	 uitzondering	 van	 de	 trompet	 en	 de	 pulpeten-	 nog	 steeds	 in	 zijn	
oorspronkelijke	staat.	De	drie	restauraties	hebben	hieraan	niets	afgedaan.	
	

Technische	gegevens	
	
Manuaal	

	
	
11	stemmen	

Pedaal	 aangehangen	

Toetstractuur	 Mechanisch	

Registertractuur	 Mechanisch	

Windlade(n)	 Sleep	

Temperatuur	 gelijkzwevend	

	 	

Dispositie	
	
Manuaal	
Bourdon	16	
Prestant	8	
Holpijp	8	
Nachthoorn	4	
Gedekt	Fluit	4	
Octaaf	4	
Quint	3	
Octaaf	2	
Woudfluit	2	
Cornet	III	(d)	
Mixtuur	III-IV	(b)	
Mixtuur	V-VI	(d)	
Trompet	8	(b/d).	
	

	
	
Pedaal		
aangehangen	
	
	
	
	
	
	



	
	

	 	

	 	

	

	



	

Epe,	Grote	Kerk	

Jaar	 Orgelbouwer	 Activiteit	

1809	 Abraham	Meere	 nieuwbouw	

1901	 Jan	Proper	 uitbreiding	

1928	 Nicolaas	Albertus	van	Dam	 uitbreiding	

1940	 Bernard	Pels	&	Zn.	 ombouw	

1962	 Bernard	Pels	&	Zn.	 diverse	werkzaamheden	

1994	 Orgelmakerij	Reil	 restauratie	

2018	 Orgelmakerij	Reil	 diverse	werkzaamheden	

	
Abraham	Meere	bouwde	een	orgel	met	één	manuaal	en	aangehangen	pedaal	 in	1809.	Het	verving	
een	ouder	orgel,	waarvan	niet	veel	bekend	is.	Meere	kreeg	de	opdracht	in	1807,	na	een	omvangrijke	
restauratie	 van	 de	 kerk.	 Op	 16	 juni	 1809	 werd	 het	 orgel	 in	 gebruik	 genomen.	 Het	 orgel	 had	 één	
klavier	en	aangehangen	pedaal.	Frederik	Samuel	Naber	onderhield	het	orgel	vanaf	1861	en	verving	in	
1867	twee	registers.	
In	 1900	 werd	 besloten	 een	 tweede	manuaal	 te	 laten	maken.	 Dit	 werk	 werd	 opgedragen	 aan	 Jan	
Proper	 en	 voltooid	 in	 1901.	 Hij	 verving	 op	 het	 bestaande	manuaal	 de	 Fluit	 Travers	 door	 een	 Voix	
Célèste	 en	 maakte	 als	 tweede	 klavier	 een	 onderpositief	 met	 vijf	 stemmen	 in	 een	 zwelkast.	 De	
ingebruikname	was	op	16	juni	1901.	In	1928	maakte	N.A.	van	Dam	een	vrij	pedaal,	zonder	de	rest	van	
het	 instrument	 ingrijpend	 te	 wijzigen.	 Wel	 verwisselde	 hij	 twee	 registers	 van	 hoofdwerk	 en	
onderwerk.	Het	pneumatisch	pedaal	kreeg	vijf	stemmen	Twee	stemmen	waren	transmissies.	
In	 1936/1937	 bleek	 het	 orgel	 veel	 storingen	 te	 vertonen.	 Reil	 begon	 met	 de	 verbouwing	 maar	
Bernard	Pels	 voltooide	de	 klus.	Hij	maakte	eigenlijk	 een	 vrijwel	nieuw	 instrument	 in	de	bestaande	
kas,	met	een	pneumatische	tractuur.	Het	orgel	werd	in	1940	voltooid	en	op	17	november	in	gebruik	
genomen.	 Er	 waren	 nog	 zes	 registers	 van	 Meere	 over.	 De	 achterwand	 van	 het	 orgel	 was	 ook	
verwijderd,	om	meer	ruimte	te	creëren	voor	het	nieuwe	pijpwerk.	Het	orgel	had	nu	27	registers.	In	
1962	had	wederom	een	kerkrestauratie	plaats.	De	firma	Pels	verwijderde	nu	de	zwelkast,	intoneerde	
het	orgel	wat	meer	richting	neo-barok	en	bouwde	de	Cornet	om	tot	een	Sesquialter.	
Het	orgel	bleef	erg	storingsgevoelig.	Plannen	voor	een	reconstructie	kregen	steeds	meer	vorm.	Om	
dit	succesvol	te	laten	verlopen	moest	heel	wat	pijpwerk	worden	bijgemaakt.	Via	de	gebroeders	Reil	
kon	men	een	hoeveelheid	pijpwerk	van	Meere	kopen,	afkomstig	uit	de	Grote	Kerk	te	Vianen.	In	1989	
had	adviseur	Stef	Tuinstra	het	rapport	klaar.	De	Trompet	werd	gekopieerd	naar	Twello	en	Poortvliet.	
Het	orgel	in	Poortvliet	stond	ook	model	voor	veel	andere	zaken.	De	Vox	Humana	was	een	kopie	naar	
Sommelsdijk.	 In	 afwijking	 tot	 het	 originele	 orgel	werd	nu	wel	 een	 zelfstandig	 (mechanisch)	 pedaal	
gebouwd	 en	 een	 tweede	 klavier.	 Op	 het	 Hoofdwerk	 werd	 een	 Woudfluit	 2	 uit	 1867	 van	 Naber	
geplaatst.	Uit	de	oude	Praestant	4	werd	een	Sifflet	1	⅓	gemaakt.	Adviseur	bij	de	reconstructie	was	
Stef	Tuinstra.	Op	4	november	1994	werd	het	orgel	weer	in	gebruik	genomen.	
In	2017-2018	is	groot	onderhoud	uitgevoerd	door	de	firma	Reil.	Eind	januari	2018	is	het	orgel	weer	in	
gebruik	genomen.	
	

Technische	gegevens	
Hoofdwerk	

	 	
12	stemmen	



Bovenwerk	 	 11	stemmen	

Pedaal	 	 5	stemmen	

Totaal	aantal	stemmen	 	 28	

Toetstractuur	 	 Mechanisch	

Registertractuur	 	 Mechanisch	

Windlade(n)	 	 Sleep	

Toonhoogte	 	 a'	=	429	Hz	

Temperatuur	 	 Neidhardt	I	

Winddruk	 	 68	mm	

	
Dispositie	
Hoofdwerk	 	 	 	 Bovenwerk	 	 	 Pedaal	
Bourdon	16	(1809/1994)	 	 Roerfluit	8	(b/d)(1809)	 	 Bourdon	16	
Praestant	8	 	 	 	 Quintadeen	8	 	 	 Octaaf	8	
Holpijp	8	(1809/1994)	 	 	 Viola	di	Gamba	8	 	 Octaaf	4	(1809/1994)	
Octaaf	4	(1809/1994)	 	 	 Flute	Travers	8	(d)(1994)	 Bazuin	16	(1936/1994)	
Fluit	4	 	 	 	 	 Praestant	4	(1809/1994)	 Trompet	8	(1994)	
Quint	3	(1809/1994)	 	 	 Fluit	4	
Octaaf	2	(1809/1994)	 	 	 Gemshoorn	2	
Woudfluit	2	 	 	 	 Sifflet	1⅓	
Mixtuur	III-V	(b/Dd)	(1809/1994)	 Flageolet	1	
Cornet	IV		(d)(	1994)	 	 	 Carillon	III	(d)	
Sexquialter	II(	1809/1994)	 	 Vox	Humana	8	(1994)	
Trompet	8	(b/d)(1994)	 	 	 Tremulant	
Koppelingen:	Hoofdwerk	-	Bovenwerk,	Pedaal	-	Hoofdwerk,	Pedaal	-	Bovenwerk.	
Speelhulpen:	Tremulant	over	het	gehele	werk	
	



	



Hattem,	Grote-	of	SintAndreaskerk	

Kleine	orgel		
Jaar	 Orgelbouwer	 	 Activiteit	

ca.	1550	 Jan	Slegel	I	 		 nieuwbouw	

1614	 Jan	Slegel	II	 		 restauratie	

1677	 Jan	Slegel	III	 		 ombouw	

1875	 Zwier	van	Dijk	 		 restauratie	

1975	 D.A.	Flentrop	 		 restauratie	

	
Vermoedelijk	 is	 het	 kleine	 orgel	 in	 Hattem	 rond	 1550	 gebouwd.	Met	 grote	waarschijnlijkheid	 kan	
worden	 gesteld	 dat	 dit	 is	 gebeurd	 door	 Jan	 Slegel	 (I).	 Deze	 bouwde	 het	 orgel	 als	 een	 3-voets	
instrument:	het	manuaal	begon	bij		F-groot.	De	Prestant	4	stond	in	het	front.	De	zoon	van	de	bouwer,	
Jan	Slegel	(II),	verplaatste	het	orgel	 in	1614	van	de	torenwand	naar	de	huidige	plaats	 in	de	kerk.	 In	
1677	 is	 het	 orgel	 door	 Jan	 Slegel	 (III),	 kleinzoon	 van	 de	 bouwer,	 gewijzigd.	 Deze	 vergrootte	 de	
manualen	 tot	 de	 huidige	 omvang	 (met	 kort	 octaaf),	 en	 plaatste	 een	 Prestant	 8	 op	 een	 kantsleep.	
Gerrit	Robbertsen	beschilderde	 in	datzelfde	 jaar	de	binnenzijde	van	de	 luiken.	Het	orgel	bleef	zeer	
lang	 zonder	 wijzigingen.	 In	 1875	 werd	 het	 gerestaureerd	 door	 Zwier	 van	 Dijk.	 Deze	 maakte	 een	
Prestant	 16	 (d),	 en	 verving	 de	 Trompet	 8	 door	 een	 nieuwe.	 Tevens	 veranderde	 hij	 de	
manuaalomvang	 en	 verwijderde	 hij	 de	 bekroning	 van	 de	 middentoren.	 De	 schilderingen	 van	
Robbertsen	werden	door	Scheurleer	overgeschilderd.	
In	 1960	 is	 het	 meubel	 gerestaureerd.	 De	 verwijderde	 bekroning	 werd	 herplaatst.	 In	 de	 jaren	
1973/1974	werd	het	orgel	door	D.A.	Flentrop	gerestaureerd	onder	advies	van	Klaas	Bolt.	De	situatie	
van	1677	was	het	uitgangspunt.	Zo	werd	de	Prestant	16	weer	verwijderd.	De	Trompet	uit	1875	bleef	
wel	bewaard,	omdat	het	een	prachtig	register	is.	Het	orgel	is		gestemd	in	de	middentoonstemming.	
Tijdens	de	 restauratie	van	de	kerk	 tussen	1987	en	1995	ontdekte	men	een	muurschildering	achter	
het	orgel	die	is	hersteld,	uitstekend	past	bij	de	orgelkas	en	een	integraal	deel	ervan	lijkt	te	zijn.	
	
Technische	gegevens	

Manuaal	 9	stemmen	

Pedaal	 aangehangen	

Totaal	aantal	stemmen	 9		

Toetstractuur	 Mechanisch	

Registertractuur	 Mechanisch	

Windlade(n)	 Sleep	

Temperatuur	 Middentoonstemming		

	
Dispositie	
Manuaal	 	 	 Pedaal	
	Prestant	8	 	 	 aangehangen	
Holpijp	8	
Octaaf	4	
Roerfluit	4	
Octaaf	2	
Fluit	2	
Tertiaan	II			(vanaf	cis)	(1570)	
Mixtuur	IV	(	1570)	
Trompet	8	(1875)	
Speelhulpen:		 	 Ventiel.	



	

	



	

Hattem,	Grote-	of	Sint	Andreaskerk	
Grote	Orgel	
	
Jaar	 	 Orgelbouwer	 	 Activiteit	
1975	 	 D.A.	Flentrop	 	 Nieuwbouw	
	
Ter	vervanging	van	het	 (in	zeer	slechte	staat	verkerende)	orgel	uit	1928	(A.S.J.	Dekker,	Goes)	werd	
besloten	 een	 nieuw	 orgel	 te	 bouwen.	 De	 opdracht	 werd	 gegeven	 aan	 D.A.	 Flentrop,	 die	 juist	 de	
restauratie	van	het	koororgel	had	voltooid.	 In	Waterloo	 (België)	werd	door	bemiddeling	van	drs.	 J.	
Boogaarts	een	historische	orgelkas	gekocht,	die	in	1855	gemaakt	zou	zijn	door	François	Bernard	Loret	
of	Pierre-Hubert	Anneessens	voor	de	Église	Saint-Joseph.	Van	het	binnenwerk	was	niets	meer	over.	
Er	werd	een	nieuwe	rugwerkkas	gemaakt	in	dezelfde	stijl	(de	originele	rugwerkkas	bleef	in	Waterloo	
achter,	maar	 is	 later	 verdwenen),	 en	een	nieuwe	galerij.	 Voor	het	binnenwerk	werd	 gekozen	 voor	
een	klassiek	Franse	opbouw.	Flentrop	oriënteerde	zich	op	het	werk	van	Cliquot.	Een	orgel	van	diens	
hand	uit	1782	in	Souvigny	werd	bestudeerd.	
Uiteindelijk	is	door	Flentrop	een	orgel	gebouwd	met	twee	volledige	klavieren	en	een	typisch	klassiek	
Frans	Récit,	bestaande	uit	een	kort	klavier	met	slechts	drie	stemmen.	Het	orgel	werd	opgeleverd	in	
1975	 en	 is	 gestemd	 in	 een	 klassieke	 stemming	 (niet-evenredig	 zwevend)	 naar	 Lambert	 Chaumont	
(1630-1712).	Het	 is	 uitermate	geschikt	 voor	de	oude	Franse	orgelliteratuur.	Adviseurs	bij	 de	bouw	
waren	drs.	J.	Boogaarts	en	Klaas	Bolt.	De	sobere	kas	is	tijdens	de	restauratie	van	de	kerk	tussen	1987	
en	1995	enigszins	versierd	door	kleur	en	bladgoud	aan	te	brengen.	

	
Technische	gegevens	
Grand	Orgue	

	
	
13	stemmen	

Positif	 9	stemmen	

Récit	 3	(2)	stemmen	

Pédale	 6	stemmen		

Totaal	aantal	stemmen	 31	(30)	

Toetstractuur	 Mechanisch	

Registertractuur	 Mechanisch	

Windlade(n)	 Sleep	

Temperatuur	 Silbermann	

	
Dispositie	
Grand	Orgue	 	 Positiv	 	 	 Recit	 	 Pédale	
Bourdon	16	 	 Bourdon	8	 	 Bourdon	8	 Soubbasse	16	
Montre	8	 	 Prestant	4	 	 Cornet	V	 Flûte	8	
Prestant	4	 	 Nasard	3	 	 Hautbois	8	 Bourdon	8	
Flûte	4	 	 	 Doublette	2	 	 	 	 Prestant	4	
Nasard	3	 	 Tierce	1	3/5	 	 	 	 Bombarde	16	
Doublette	2	 	 Larigot	1	1/3	 	 	 	 Trompette	8	
Cornet	IV	(d)	 	 Fourniture	III	
Plein	Jeu	IV		 	 Cromorne	8	
Cymbale	III		
Trompette	8	
Voix	Humaine	8	
Clairon	4	
Koppelingen:	Accouplement	des	Claviers,	Tirasse	Grand-Orgue,	Tirasse	Positif.	



Speelhulpen:	Tremblant.	
	
	

	



	

Deventer,	Grote	-	of	Lebuïnuskerk	
	

Jaar	 Orgelbouwer	 	 Activiteit	

1839	 Johann	HeinrichHoltgräve	 		 nieuwbouw	

1892	 firma	Van	Oeckelen&	Zn.	 		 ombouw	

1911	 Maarschalkerweerd&	Zoon	 		 diverse	werkzaamheden	

1942	 Gerrit	van	Leeuwen	 		 diverse	werkzaamheden	

1956	 Willem	van	Leeuwen	 		 restauratie	

1975	 firma	D.A.	Flentrop	 		 restauratie	

2018	 Orgelmakerij	Reil	 		 restauratie	

	
Nadat	 het	 oude	 orgel	 in	 zeer	 slechte	 staat	 was	 geraakt,	 werd	 besloten	 een	 nieuw	 instrument	 te	
bouwen.	 J.H.	 Holtgräve	 kreeg	 de	 opdracht.	 Hij	 werkte	 eraan	 vanaf	 1836.	 Hij	 maakte	 gebruik	 van	
ouder	pijpwerk	uit	1722	van	Franz	Caspar	Schnitger.	Op	13	augustus	1839	werd	het	orgel	opgeleverd.	
In	 1891	 volgde	 een	 ingrijpende	 verbouwing	 door	 P.	 van	Oeckelen.	 Hij	wijzigde	 de	 toonhoogte,	 en	
verving	 een	 aantal	 registers.	 In	 1911	 reviseerde	 de	 firma	 Maarschalkerweerd	 het	 instrument.	 Zij	
plaatsten	het	Bovenwerk	in	een	zwelkast.	In	1942	voerde	Gerrit	van	Leeuwen	een	revisie	uit.	
In	 1956	 werd	 een	 restauratie	 uitgevoerd	 door	 Van	 Leeuwen.	 De	 	 Violoncel	 uit	 1891	 op	 het	
bovenwerk	werd	vervangen	door	een	Terts.	Flentrop	restaureerde	het	instrument	in	1972-1975.	De	
door	Van	Oeckelen	gemaakte	tongwerken	uit	1891	werden	vervangen	door	nieuwe,	gemaakt	aan	de	
hand	van	de	Schnitger-tongwerken	uit	Alkmaar.	Adviseur	bij	de	restauratie	was	dr.	Maarten	Vente.	
Met	 een	 presentatieconcert	 door	 Jan	 Kleinbussink	 werd	 het	 orgel	 op	 3	 september	 1975	 weer	 in	
gebruik	genomen.	
In	2017-2018	is	het	orgel	gerestaureerd	door	de	firma	Reil.	Adviseur	bij	de	werkzaamheden	was	Wim	
Diepenhorst.	Alle	tongwerken	zijn	herzien	en	de	Trompet	8'	van	het	rugpositief	is	geheel	vernieuwd.	
Op	14	september	2018	is	het	orgel	weer	in	gebruik	genomen	met	een	concert	door	Kirstin	Gramlich,	
organiste	van	de	kerk,	alsmede	Wim	Diepenhorst.	
	

Technische	gegevens	
Hoofdwerk	

	
	13	stemmen	

Rugwerk	 	11	stemmen	

Bovenwerk	
(Zwelwerk)	

	11	stemmen	

Pedaal	 	10	stemmen	

Totaal	aantal	
stemmen	

	45	

Toetstractuur	 	Mechanisch	

Registertractuur	 	Mechanisch	

Windlade(n)	 	Sleep	

Temperatuur	 	gelijkzwevend	

	
Dispositie	
Hoofdwerk	 	 	 	 Rugwerk	 	 	 Bovenwerk	
Prestant	16	 	 	 	 Prestant	8	 	 	 Holpijp	8	
Bourdon	16	 	 	 	 Quintadeen	8	 	 	 Baarpijp	8	(1722/1839)	



Octaaf	8	(voor	1722)	 	 	 Holpijp	8	 	 	 Viola	di	Gamba	8	
Roerfluit	8	 	 	 	 Octaaf	4	 	 	 Octaaf	4	(1722/1839)	
Octaaf	4'	(16e	eeuw/1839)	 	 Roerfluit	4	 	 	 Open	Fluit	4	(	1839)	
Gemshoorn	4	(1722/1839)	 	 Quint	3	(1722/1839)	 	 Quintfluit	3	(1722)	
Quint	3		 	 	 	 Octaaf	2	 	 	 Woudfluit	2	(1722)	
Octaaf	2	(voor	1722/1839)	 	 Fluit	2	 	 	 	 Tertsfluit		1	3/5(1975)	
Sexquialter	IV		(d)(1722/1839)	 	 Mixtuur	III,IV,VI	(1722/1839)	 Sifflet	1	(1975)	
	Cornet	V	(183)		 	 	 Trompet	8	(2018)	 	 Vox	Humana	8	(1975/2018)	
Mixtuur	IV,V,VI,VIII	(1722/1839)	 Dulciaan	8	(1975/2018)		 Trompet	8	(1975/2018)	
Fagot	16	(1975/2018)	 	 	 Tremulant	 	 	 tremulant	
Trompet	8	(1975/2018)	
	
Pedaal	 	 	 	 	 Koppelingen:	
	Prestant	16	 	 	 	 Pedaal-Hoofdwerk	
Subbas	16	 	 	 	 Hoofdwerk-Rugwerk	(b/d)	
Octaaf	8	(voor	1722/1839)	 	 Hoofdwerk-Bovenwerk	(b/d)	
Fluitbas	8	 	 	 	 Rugwerk-	Bovenwerk	(b/d)	
Quint	5	1/3	(voor	1722)		
Octaaf	4	(voor	1722/1839)	
Fluit	4	(1839)	
Bazuin	16	(1839/1975/2018)	
Trompet	8	(	1892/1975/2018)	
Trompet	4	(1975/2018)	
	
	



	


