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Voorwoord
Op 14 september 2019 organiseert Stichting Buiksloterkerk in het kader van de Nationale Orgeldag
een bijeenkomst die geheel gewijd is aan de geschiedenis van het in 1858 door Hermanus ter Hart
vervaardigde orgel. Naast een kleine expositie met foto’s van documenten is die dag
vanzelfsprekend orgelmuziek te horen. Ook krijgt iedereen de kans om een kijkje te nemen op de
orgelzolder en onder begeleiding van onze orgelmentor zelf iets te spelen.
Naar aanleiding van deze dag is deze brochure geschreven over de lotgevallen van het monumentale
instrument in de hoop dat we hiermee voldoende belangstelling wekken en steun verwerven om het
onderhoud ook voor de komende tijd te garanderen.

Het bestuur van Stichting Buiksloterkerk
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1856 Theodorus Halberstadt schenkt een orgel aan de kerk
De Nederlandse Hervormde Gemeente van Buiksloot wilde rond het midden van de negentiende
eeuw heel graag een orgel voor het begeleiden van gezang bij de openbare eredienst en andere
plechtigheden. Helaas lukte het niet om door kleine vrijwillige bijdragen van de leden van de
kerkelijke gemeente voldoende geld bijeen te brengen voor de aanschaf van een dergelijk
instrument.
Één van de leden, Theodorus Halberstadt, verzocht de kerkvoogden en notabelen om op 7 mei 1856
in hun vergadering te mogen verschijnen. Daar deelde hij vervolgens mee dat hij graag uit eigen zak
een orgel wilde laten maken om dat te schenken aan de kerk. Hij stelde wel als voorwaarden dat de
kerkvoogden wat reparaties in de kerk lieten uitvoeren en zouden zorgen voor het bouwen van een
oxaal (orgelbalkon) en goede bespeling en dat ze onderhoud van het instrument in de toekomst
zouden garanderen. De kerk nam dit aanbod dankbaar aan en op 14 mei werd een desbetreffende
overeenkomst met Halberstadt ondertekend.
In het contract stond dat het oxaal (orgelbalkon) volgens aanwijzingen van Halberstadt gebouwd
moest worden en dat hij een bepalende stem zou hebben bij het kiezen van een organist.1 De
Buiksloterkerk beloofde op de jaarlijkse begroting een bedrag van ƒ 150,- te reserveren voor
bespeling en onderhoud. Het oxaal werd nog in het zelfde jaar voor ƒ 500,- gemaakt door
timmerman Coller uit Nieuwendam, geplaatst aan de oostzijde in het koor van de kerk en
geschilderd door J.Steffens. 2 Op de voorzijde van het instrument werden Halberstadt en zijn
echtgenote later als schenkers vermeld.
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Stadsarchief Amsterdam (SAA), Archief van de Nederlands Hervormde Gemeente Buiksloot (NHG BS), 217.
SAA, NHG BS, 269
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Wie was de schenker?
Theodorus Halberstadt (1803-1872) was genees- en heelmeester en verloskundige. Geboren in Cool
(Rotterdam) vestigde hij zich eerst met zijn echtgenote Maria Anna in de Betou in Zuidland. Na het
overlijden van zijn vrouw in 1843 zette hij zijn praktijk een paar jaar later voort in Buiksloot.
Als arts genoot hij een goede reputatie.
In 1846 ontving hij een onderscheiding van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen in
Amsterdam vanwege het succesvol reanimeren van een te water geraakte 76 jarige ‘schijndode
grijsaard’. 3 In 1847 plaatste een van zijn patiënten een dankwoord voor hem in de krant vanwege
de geslaagde bevalling van een tweeling, waarvan nummer twee een paar dagen na nummer één ter
wereld kwam. 4
In 1854 trouwde Halberstadt te Buiksloot met Aagje Haster, sinds twee jaar weduwe van Lel Gerrit
Lelsz. Halberstadt, die zelf geen nakomelingen had, werd zo stiefvader van acht minderjarige
kinderen. Hij behoorde tot de notabelen van Buiksloot en betaalde vergeleken met minder
gefortuneerde dorpelingen jaarlijks een fors bedrag voor een zitplaats in de kerk: (ƒ20 i.p.v.
gemiddeld ƒ1,25) 5
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Algemeen Handelsblad, 30 april 1846.
Oprechte Haarlemsche Courant, 15 juli 1847.
SAA, NHG BS, 433.
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Wie ontwierp en bouwde het orgel?
De opdracht voor de bouw van het nieuwe orgel werd door Halberstadt gegeven aan Hermanus ter
Hart (1814-1882), die gevestigd was in de Bloemstraat te Amsterdam. Ter Hart, voornamelijk
bekend als bouwer van kabinet-orgels, werkte nauw samen met het Amsterdamse familiebedrijf van
Hermanus Knipscheer (1802-1874). De orgelmakerij Knipscheer was gedurende drie generaties
zeer actief en maakte en onderhield tientallen kerkorgels in Nederland. Ter Hart liet zich bij zijn
werk aan het orgel bijgestaan door Leendert Martinus Roos (1817-1910), muziekmeester en
handelaar in piano’s en harmoniums op de Leidsegracht. In het archief van de Nederlandse
Hervormde Gemeente van Buiksloot zijn geen gegevens gevonden over het bedrag dat
opdrachtgever Halberstadt aan ter Hart heeft betaald. Volgens de brandverzekering uit 1858 was de
geschatte waarde toen ƒ6000,-.6

Advertentie van Ter Hart voor een huisorgel, in: Algemeen Handelsblad, 8 oktober 1859

Gelijkenis met het orgel in de Amstelkerk
Van verschillende zijden is opgemerkt dat het orgel van de Buiksloterkerk sterk lijkt op dat van de
Amstelkerk en dat het zowel in- als extern daarvan een kopie schijnt, zij het wat kleiner en met 8
pijpen minder in het middenveld van het orgelfront. De gelijkenis van de buitenkant is opvallend:
“De overhoekse torens, het middenveld met de flauw boogvormig verlopende labiumlijn, de
tweemaal onderverdeelde spitsboog met het open maaswerk, de hogel-achtige tandversierinkjes
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SAA, NHG BS, 438.

6

tussen de pijpvoeten à la [orgelmaker] Witte, de wit-met-vergulde kleur van het front, de vergulde
culs-de-lampe onder de torens en het dito soffiet onder het middenveld.”7

Het Bätz-orgel in de Amstelkerk

Het orgel van de Amstelkerk werd gemaakt door de vermaarde firma Bätz-Witte in Utrecht.
Vanwege de gelijkenis tussen beide orgels is wel eens gesuggereerd dat Hermanus ter Hart een
werknemer van dat bedrijf was. Daarvoor is geen enkele aanwijzing gevonden. De Amstelkerk werd
in 1840-1843 dankzij een omvangrijk legaat van mevrouw H.N. Tonis-Cramer ingrijpend verbouwd
in een destijds moderne, neo-gotische stijl naar een ontwerp van Hendrik Springer (1805-1867).
Springer was een alom gerespecteerd en geroemd architect, die vele prijzen in de wacht sleepte voor
zijn ontwerpen, zoals voor de beurs van Zocher (1836), de Grote kerk te Apeldoorn (1836), de
verbouwing van de Amstelkerk (1837) en het Paleis van Volksvlijt (1856).8
Vaak ontwerpt en vervaardigt een orgelbouwer zelf de orgelkast. Maar voor het orgel van de
Amstelkerk was Hendrik Springer de ontwerper. Springer werkte in zijn vrije tijd graag aan het
tekenen van betimmeringen voor kerkorgels, waarvan er een stuks of dertig werden uitgevoerd.9
Het is niet bekend of ook het orgelfront van de Buiksloterkerk daadwerkelijk van zijn hand is of
tenminste met zijn toestemming – naar een ontwerp van hem – is gemaakt.10 Halberstadt moet daar
als opdrachtgever de hand in hebben gehad: het oxaal werd immers – volgens de schenkingsakte –
naar zijn aanwijzingen gemaakt.

7

Historisch Centrum Noord (HCN), archief stichting Buiksloterkerk (BSK), Rapport orgeladviseur van de
Nederlandse Hervormde kerk, A. Bouman, ca. 1966.
NB Hogel=bloem- of knopvormig ornament. Cul-de-lampe =hangend ornament. Soffiet- ondervlak van een kroonlijst.

Thomas H. van der Dunk, ‘Een nieuwe stadsbouwmeester voor Utrecht in 1838: de opvolging van Johannes van
Embden (1767-1846) door Johannes van Maurik (1812-1893)’, in: Jaarboek Oud Utrecht (2006)
9 J.H. Leliman, ‘Een blik in het leven en de werken van Hendrik Springer, architect te Amsterdam’, in: Bouwkundige
Bijdragen ( deel XVI, stuk 2, 1868). J.H.A.Ringeling, ‘De familie Springer en haar relatie tot Kampen’, in: Bulletin
KNOB. Tijdschrift van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (jrg. 84, nr. 5, november 1985), p. 153176.
10 Jan Jongepier, Langs Nederlandse Orgels, deel III. Baarn, 1977.
8
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In ieder geval hadden verschillende orgelbouwers over en weer de nodige contacten. Ter Hart
werkte zoals gezegd veel samen met Hermanus Knipscheer. Knipscheer zorgde met toestemming
van de firma Bätz-Witte voor het regulier onderhoud van het orgel in de Amstelkerk. Dat orgel heeft
overigens ook enigszins model gestaan voor het in 1848 door E.Hofmeijer gebouwde orgel van
Nieuwendam (1848).11
Op 9 mei 1858 werd het orgel van de Buiksloterkerk voor het eerst in gebruik genomen en bespeeld
door de organist van de Doopsgezinde gemeente in de Singelkerk, Coenraad Disselwerff, die vooral
bekend is vanwege zijn harmoniekunst en improvisatietalent.12 De voorzitter van het college van
kerkvoogden, H. Hulst, schreef naar aanleiding van dit evenement in de krant:
“Wij verklaren gaarne dat het uitmunt in sierlijkheid, schoonheid en aangename toonen, dat het de
hoogste goedkeuring van alle kunstkenners heeft mogen wegdragen”. 13

Wie bespeelden het orgel van de Buiksloterkerk ?
Volgens de op 14 mei 1856 met Theodorus Halberstadt gesloten overeenkomst beloofden de
kerkvoogden altijd te zorgen voor goede bespeling en onderhoud van het orgel. Zij vatten deze taak
serieus op en stelden onder andere instructies op voor organist en orgeltrapper.
Omdat de pijpen van een orgel pas geluid voortbrengen als er gezorgd wordt voor toevoer van lucht
via blaasbalgen, was vóór de toepassing van elektriciteit altijd de inzet van een orgeltrapper nodig.
Hij moest met de voeten zorgen voor constante winddruk in de blaasbalgen elke keer dat het orgel
bespeeld of gestemd werd. Bij de Buiksloterkerk moest hij daarnaast de jaarlijkse grote schoonmaak
van de kerk doen en om het jaar de muren aan de binnenzijde witten. 14
Voor sommige orgelspelers was musiceren een nevenbetrekking, voor anderen het hoofdberoep.15 In
het eerste geval ontbreken vaak nadere gegevens over de persoon in kwestie. Dat geldt bijvoorbeeld
voor de eerste organist Willem Frederik Lodewijks. Vermoedelijk was dat een destijds 30-jarige
aanspreker uit de Rozenstraat.16
In de instructie (‘Reglement’), die Lodewijks in 1858 tekende werd bepaald, dat de organist
altijd protestants moet zijn; op zon- en feestdagen en ook op winteravondbeurten doordeweeks moet
spelen ter begeleiding van gezang en ook (als een huwelijkspaar daar om vraagt en op hun kosten)
bij een trouwplechtigheid; bij ziekte of verhindering of afwezigheid om andere redenen zorgt voor
deugdelijke vervanging. Het traktement was ƒ100,- per jaar en de kerkvoogden zegden toe te zorgen
voor kosteloze overtocht van het IJ naar het Tolhuis en terug als de organist uit Amsterdam moest
komen. 17
Op 28 augustus 1878 werd Frederik Fruijt, een op 10 november 1849 op de Noordermarkt geboren
muziekleraar, aangesteld voor ƒ125,- per jaar. Fruijt bleef vijf jaar. Per 31 december 1884 werd hij
assistent organist in Amsterdam.

11 Gert Oost, De orgelmakers Bätz (1739-1849). een eeuw orgelbouw in Nederland (Alphen aan den Rijn, 3de druk
1981).
12 Pieter Post, Geschiedenis van het doopsgezinde kerklied (1793-1973) (Hilversum 2010).
13 Oprechte Haarlemsche Courant ,18 mei 1858.
14 SAA, NHG BS, 265.
15 De meeste gegevens over organisten van de kerk tot ca. 1927 zijn ontleend aan SAA. NHG BS 220, 221 en 264.
16 SAA, Bevolkingsregister, NHG BS, 264. NB Een aanspreker nodigde familie en vrienden uit voor een begrafenis
en regelde de uitvaart.
17 SAA, NHG BS, 264.
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Nadat hij eerst op tijdelijke basis was aangesteld kreeg de pas 16-jarige Klaas Visser op 22 april
1885 een vast contract. Hij was geboren in Buiksloot als zoon van timmerman Jacob Visser, die
afkomstig was van Schiermonnikoog. Mogelijk vanwege zijn jonge leeftijd kreeg hij het eerste jaar
ƒ75,-, welk bedrag later werd verhoogd tot ƒ100,-. In het voorjaar van1895 vertrok hij als organist
naar Franeker.
Op 14 juni 1895 werd hij opgevolgd door H. de Vries, die in het Diaconessenweeshuis te
Amsterdam was opgeleid tot muziekonderwijzer. De Vries speelde niet lang in Buiksloot. Hij werd
in 1897 benoemd tot organist van de Oude Kerk.
Uit een aantal sollicitanten werd in 1897 Wouter Westerhoud gekozen. Ook hij bleef niet lang
vanwege een aanstelling als assistent-organist in Amsterdam. Hij was later als organist verbonden
aan de Oranjekerk en werd vooral bekend als leraar van Piet van Egmond (1912-1982).
Na het vertrek van Westerhoud in 1900 bood Johannes Wijnand Meijell (1880-1960) aan om gratis
het orgel te bespelen. De kerkvoogden besloten tot betaling van ƒ10 per kwartaal. Hij vertrok in
1906 en werd beiaardier, organist en dirigent in Nijkerk.
De nieuwe organist, Jacobus Marinus Luijten, zoon van een aanspreker, was muziekonderwijzer in
Amsterdam. Luijten bespeelde het orgel tot 1915.
De organist Henri Leemans, die was opgeleid bij de bekende organist van de Oude Kerk, Cornelis
Pameijer, trad aan in 1915. Hij vond het jaarsalaris dat hem geboden werd (ƒ50,-) te laag voor de
moeite die hij zich moest getroosten om in Buiksloot te komen spelen. Hij beklaagde zich daar in
november 1917 over bij de predikant:“...Zooals nu, (de Winterdienst) ben ik den geheelen zondag in
de weer.’s Morgens om 8 uur de deur uit, om 1 uur weer terug, ‘s middags geen gas [IH: door
distributie tijdens WO I ], te laat om te eten, want om ½ 5 weder de deur uit, weder dienst, dus ‘s
avonds pas om 9 uur eten.” 18 Na enige tijd werd de jaarvergoeding van Leemans verhoogd naar
ƒ100 en ƒ125,- .

18 SAA NHK BS, 264.
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In 1926 trad Henri Carel Leep aan. Maar al na één jaar vertrok hij om zijn studie theologie elders
voort te zetten. We vinden hem later als predikant in Gouda en Rotterdam. Na zijn vertrek
begeleidde Hessel de Vries (1878-1943) waarschijnlijk tijdelijk de diensten. In ieder geval noemt
Willem Vlugt hem later als zijn directe voorganger. De Vries was opgeleid als muziekonderwijzer
en werd vooral bekend als organist van de Muiderkerk gedurende 50 jaar.
Willem Vlugt begon op 1 juni 1927 als organist van de Buiksloterkerk. Hij zou die functie vervullen
zolang deze voor kerkdiensten in gebruik was. Hij was als kind begonnen met spelen op het
harmonium thuis, bleek talent te hebben en mocht les nemen van J.F. Rootlieb, organist van de
Oudezijds Kapel. Hij begeleidde de eredienst in de Buiksloterkerk al die jaren in zijn vrije tijd. Hij
mocht er zijn beroep niet van maken. Zijn moeder had immers gezegd: “Kunstenaars verdienen
geen brood”. Hij had een baan bij Werkspoor, waar zijn laatste functie chef-instructeur was.
Dankzij zijn diepgaande kennis van het orgel van de Buiksloterkerk en zijn technische kennis en
vaardigheden vervulde hij een belangrijke rol bij alle kwestie van onderhoud en restauratie van het
instrument. In 1977 werd hij bij zijn 50-jarig jubileum als organist van de kerk gehuldigd. 19
Willem Vlugt wist ook anderen enthousiast te maken om het orgel te bespelen. Dat geldt zeker voor
Koos Damman, inmiddels 81 jaar en nog steeds actief als cantor-organist in de Grote of St.
Nicolaaskerk te Muiden. Damman had al jong belangstelling voor orgelspel. Hij woonde in de
Zaanstraat en kon moeilijk in Amsterdam een plek vinden om op zo’n instrument te oefenen.
Doordat zijn vader een van de kerkvoogden van de Buiksloterkerk kende, de heer Reurink, kreeg hij
in 1953 de kans om in Buiksloot op het orgel te studeren. Damman greep die kans met beide handen
aan:
“..zo haalde ik iedere zondagmiddag de grote sleutel van de voordeur van de kerk op. Wat
een belevenis! Alleen in de kerk je gang te kunnen gaan was echt een feest voor me. In de
winter was de kerk nog warm, want er stond een grote kolenkachel, die nog niet uitgebrand
was, zodat ik het hele jaar er terecht kon.
...Er is een keer geweest dat ik op de pont stond om naar Buiksloot te gaan en precies
midden op het IJ viel een vis vanuit de bek van een meeuw plotseling midden op mijn tas
met muziek, die ik op mijn stuur had liggen. De mensen om me heen stonden me verbaasd
aan te kijken en ik ben het nooit vergeten. Zou ik mijn brood gaan verdienen met muziek?
...Het bleef niet uit dat mij gevraagd werd om in Buiksloot vakantiediensten te spelen...Toen
eenmaal bekend was dat ik kerkdiensten [begeleidde], werd ik ook gevraagd om elders
diensten te spelen. De organist [Willem Vlugt], die op de Middenweg in Amsterdam
woonde, had stapels muziek achter het orgel liggen. Ook dat was een feest voor me, want ik
grasduinde er stiekem in. Zo heb ik daar heel veel werken, die ik zelf niet had, leren spelen.
De resultaten zijn niet uitgebleven, want ik ben beroepsorganist geworden.”20

19 HCN, BSK.
20 Brief Damman aan Iris Heidebrink, 25 juli 2019.
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Henri Leemans ca. 192021

21

HCN, BSK.
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Willem Vlugt ca. 1970.22

22

HCN, BSK.
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Onderhoud, vernieuwing en restauraties23
Het onderhoud van het orgel was en is eerst en vooral een financiële kwestie en zeker geen
eenvoudige opgave, gelet op het feit dat de kerkelijke gemeente sinds de 16de eeuw alle jaren heeft
geworsteld met de steeds weer aanzienlijke kosten voor onderhoud en reparatie van alleen al het
kerkgebouw. Voor de extra kosten voor het orgel werd in 1858 een fonds ingesteld. De intekenlijst
vermeldt kleine en iets grotere bijdragen van de gemeenteleden. 24
Op 30 september 1858 werd met de orgelbouwer Ter Hart een contract gesloten om gedurende 12
jaar voor ƒ35, – per jaar het orgel elk voor- en najaar generaal te stemmen en om de zes weken
reparaties uit te voeren. 25
Het contract met Ter Hart werd in 1871 met 5 jaar verlengd. Twee jaar later, in 1873, kwam hij met
de mededeling dat een grote reparatie nodig was:
“… dat de windlaaden worden hersteld met desselfs schuiven of sleepen, het regeerwerk dito,
clavitur en de welborden opzuiveren, pijpwerk schoonmaken en opnieuw intoneren, alsmede het
front of de gezichtpijpen op te maken, de blaasbalgen na te zien, de wind te wegen en dito de
kanalen.”
Voor die werkzaamheden offreerde hij ƒ230. De kosten voor timmerman, smid en schilder zouden
daar nog bovenop komen. Dat was een flinke schrik voor de kerkbestuurders. Er werd gekozen voor
samenwerking met Hermanus Knipscheer. Deze firma zorgde dat het orgel binnen twee maanden
weer in orde was en beloofde nooit meer dan ƒ60 te rekenen voor een grote schoonmaak en het
jaarlijks onderhoud voor ƒ25 per jaar uit te voeren.
Na het overlijden van de laatste Knipscheer (III) in 1896 nam diens meesterknecht A.M.T. van
Ingen in Haarlem het onderhoud over. Van Ingen sloot in 1897 een tienjarig contract voor ƒ25 per
jaar. Al in 1899 kwam hij met een restauratievoorstel dat iets meer zou kosten dan hetgeen Ter Hart
in 1873 had berekend: ƒ257, 80. Vooral de toestand van de orgelpijpen van het orgelfront was
volgens hem ‘allertreurigst’:26
“... niet alleen wat het gezicht tegen het blauwe theelood aangaat of wat de van dunheid
ineenzakking belangd, maar men vergete niet dat de frontpijpen de voornaamste registers
[zijn] …door verkeerde zuinigheid des makers, welke de pijpen zoo dun en van zo’n laag gehalte
gemaakt heeft...zoodat de ene zwijgt, een ander iets zucht, een derde een afschuwelijke rammeling
doet horen.”
De kosten voor een grote restauratie gingen de krachten van de kerk te boven en op het voorstel van
Van Ingen werd niet ingegaan. Wel zorgde deze firma in 1900 voor het vernieuwen van
stemkrukken van de Trompet 8 en de Vox Humana 8.
In 1905 werd advies ingewonnen bij Cornelis Pameijer (1870-1940), de bekende organist van de
Noorder- en Westerkerk en later tot 1940 van de Oude Kerk. Zijn bevindingen waren nog ernstiger
dan die van Van Ingen: 27

23 Een beknopt overzicht van de geschiedenis tot en met 1966 is te vinden in: Peter van Dijk (eindred.), Het Historisch
Orgel in Nederland 1850-1858, p 352-355 (Nationaal Instituut voor de Orgelkunst, 2002).
24 SAA, NHG BS, 434.
25 SAA, NHG BS, 436.
26 SAA, NHK BS, 437.
27 Idem.
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“Het orgel...is tamelijk oud, doch heeft een zeer goede grond. Is erg vol stof, met tamelijk veel
gebreken. Heeft veel te lijden gehad van de invloed van het weer en moet nodig gerepareerd worden.
De kosten zullen globaal ƒ1000- ƒ1200 of ƒ1500 bedragen. Dan is het goed te maken en kan het
ongeveer 30 à 40 jaar mee. Spoedig nazien is urgent. Wanneer u nog langer wacht staan ik niet voor
de gevolgen in. Een nieuw orgel kost ongeveer ƒ8000.”
Pameyer adviseerde om ook het oordeel te vragen aan de Amsterdamse orgelmaker Daniel Gerard
Steenkuyl (1838-1921), voormalig knecht en vanaf 1889 eigenaar van orgelmakerij Pieter Flaes.
Het oordeel van Steenkuyl was duidelijk: 28
“De Klavieren rammelen verschrikkelijk en het geluid is geen intonatie in. Het is enkel geluid, de
viool is geen viool... Het orgel is in een droevige toestand…”
Steenkuyl stelde in 1906 een plan van aanpak voor, waarbij het orgel helemaal uit elkaar moest
worden gehaald, gerepareerd en schoongemaakt voor ƒ1050,-. De te verwachten hoge kosten en het
negatieve oordeel hielden de kerkvoogden enorm bezig. Van Ingen had in 1905 nog aangeboden om
alsnog de schoonmaak en reparaties te doen voor hetzelfde bedrag als hij in 1899 had geoffreerd.
Besloten werd om ook nog het advies van de voormalige organist van de Buiksloterkerk, Klaas
Visser, in te winnen. Er werd daarna in ieder geval voor ƒ25.- een kleed aangeschaft om het orgel af
te dekken tegen stof. Tenslotte werd advies gevraagd aan J. de Koff uit Utrecht, meesterknecht van
de voormalige firma Bätz-Witte. De Koff vond het orgel ‘tamelijk en voor de dienst geschikt, maar
meer niet’. Hij adviseerde onder andere een nieuwe Trompet en vervanging van de Vox Humana
door een Hautbois. Hij begrootte de kosten van vernieuwing en reparatie op bijna ƒ900.
Het oordeel van verschillende organisten en orgelbouwers over het toon houden van bijvoorbeeld de
Trompet was niet eenduidig en de geraamde kosten gingen de draagkracht van de kerk te boven.
In juli 1910 schonk Harmannus Christoffel Lefering (1839-1914), een makelaar uit Buiksloot,
ƒ300,- aan de kerk voor herstel van het orgel. 29 Deze schenking bracht de kerkvoogden ertoe om te
besluiten tot actie over te gaan en het ontbrekende bedrag – met een jaarlijkse aflossing – uit de
kerkenkas te bekostigen.
De offertes van Van Ingen, Steenkuyl en De Koff werden naast elkaar gelegd en de keuze viel op
De Koff. Dat leidde tot een verontwaardigde reactie van Van Ingen dat de kerk contractbreuk
pleegde, omdat hij immers in 1897 een onderhoudscontract voor 10 jaar had afgesloten, dat in 1907
was vernieuwd.
Niettemin toog De Koff aan het werk en zorgde van 31 oktober tot 14 december 1910 voor
intensieve schoonmaak, reparatie en vernieuwing. Het pedaalklavier werd gewijzigd en de
bijbehorende mechaniek vernieuwd.
Omdat de intonatie van de vier onderste Prestantpijpen niet goed was te krijgen was, werden de
frontpijpen C-Dis uitgeschakeld en vervangen door vier houten binnenpijpen. De oude Trompet 8
werd vernieuwd (54 pijpen, 40% tin). De Vox Humana werd vervangen door een Hobo 8 (54 pijpen,
40% tin) en de Gemshoorn 2 door een Salicet 8 (54 pijpen, 40% tin). 30
Op 6 september 1916 stelde De Koff voor om nieuwe tremulanten aan te schaffen met verstelbaar
slagtempo. Orgelmaker Arie Bik (1884-1971) in Amsterdam bracht daarna een tremulant aan op het
Bovenwerk. Bik was inmiddels de orgelbouwer die belast werd met het reguliere onderhoud. Hij
28 Idem
29 SAA, NHK BS, 221.
30 SAA. NHK BS, 437.
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was een zoon van orgelbouwer P.C. Bik uit Leiden. Aanvankelijk werkte hij in de zaak van zijn
vader, maar in 1903 trad hij in dienst bij Steenkuyl in Amsterdam, wiens zaak hij in 1910 overnam.
In 1928 werd overwogen om een elektrische windinstallatie aan te schaffen, waardoor bespaard zou
kunnen worden op de kosten van een orgeltrapper. In 1929 werd een dergelijke voorziening
geplaatst. Het bleek geen succes, omdat het hoge toerental door een te krap bemeten ventilator veel
geraas produceerde.
In de dertiger, veertiger en vijftiger jaren moest keer op keer worden vastgesteld dat er te weinig
geld beschikbaar was voor een goede schoonmaak, stemmen en herstelwerkzaamheden. Soms
moest zelfs een bericht worden gestuurd aan Bik, dat van de jaarlijkse stemming moest worden
afgezien. In 1953 werd daarvoor als reden opgegeven dat het stemmen doorgaans betaald werd uit
de opbrengst voor verhuur van de kerk aan de zangvereniging voor een jaarlijks concert. Maar dat
er dit jaar door omstandigheden geen concert was gegeven. 31
In deze periode baarde vooral de staat van het gebouw de meeste zorgen. In 1944 lukte het om de
kerk op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen en in 1970 volgde opname in het
rijksmonumentenregister. Daarmee kreeg ook het orgel een monumentale status. Dat betekende dat
een beroep kon worden gedaan op de overheid om de benodigde fondsen bijeen te brengen.
Maar door de Tweede Wereldoorlog en aansluitende jaren van wederopbouw bleven kostbare
restauratieplannen ongebruikt liggen.
De geraamde kosten werden ondertussen steeds hoger. Architectenbureau Jan de Meijer ging in
1945 uit van restauratie van het kerkgebouw voor ƒ40.00, -. De Meijer bepleitte overigens om het
orgel te verplaatsen naar de westzijde van de kerk: ‘dat zou veel fraaier zijn’. Die verplaatsing zou
uiteindelijk gerealiseerd worden bij de grote restauratie van de kerk in 1961-1965.
Op verzoek van de secretaris van de Nederlandse Klokken en Orgelraad (NKO)32, Arie Bouman,
bracht Willem Vlugt (1907-1993), organist van de kerk sinds 1926, op 23 november 1945 rapport
uit over de herstellingen en verbeteringen die dringend nodig waren en waarover al vijftien jaar
vruchteloos werd gepraat.
Bouman onderzocht het instrument en concludeerde dat het ‘over het algemeen in nog behoorlijke
staat verkeert’: “Wel vertoont het enkele kleine gebreken, …. namelijk het rammelen van het
toetsmechaniek, speciaal van het bovenklavier; verder behoeven een hefboom van de Mixtuursleep
en enige Hobo-pijpen herstelling”. 33
Bouman (1911-1999) was sinds 1936 adviseur van het Rijksbureau voor Monumentenzorg en sinds
1940 van de Vereniging van Kerkvoogdijen van de Nederlandse Hervormde kerk en gold algemeen
als autoriteit op het gebied van orgelbouw en -restauratie.
Het zou nog eens vijftien jaren duren voordat de restauratie echt werd aangepakt. Eind jaren vijftig
was het gebouw inmiddels zo bouwvallig geworden dat Bouw- en Woningtoezicht van de Gemeente
Amsterdam het kerkbestuur voor de keuze stelde: sluiten of restaureren.

31 HCN, BSK.
32 Opgericht in 1917
33 HCN, BSK.
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Oude situatie met het orgel aan de oostzijde en in de lengte geplaatste kerkbanken34

Toestand van de kerk in 1958 (nog niet omringd door moderne woningbouw). 35

34 HCN, BSK.
35 Weekblad De Spiegel, 1958
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De kerkelijke gemeente, waarvan door ontkerkelijking het ledental flink was teruggelopen, spande
zich in de daarop volgende jaren enorm in om sloop te voorkomen en heropening mogelijk te
maken. Onder de bezielende leiding van de predikant ds. W.H. Tutuarima en een Werkcomité voor
de restauratie onder voorzitterschap van C. Melse werd op allerlei manieren geld ingezameld: door
het organiseren van concerten, voordrachten, een bazaar, het samenstellen van een jaarkalender met
foto’s van Buiksloot en publicaties in het Parool en in het tijdschrift Ons Amsterdam. Na
noodoperaties mocht het gebouw toch nog worden gebruikt.
Maar de benodigde bedragen waren zo hoog dat echte restauratie onmogelijk was zonder subsidie
van rijk, gemeente en provincie en van steun van de Nederlandse Hervormde Gemeente van
Amsterdam. De lang verwachte subsidies voor het gebouw werden in 1960 toegezegd en de
restauratie stond gepland voor 1961-1965.
Dat was voor de Nederlandse Hervormde Gemeente van Amsterdam aanleiding om Arie Bouman
opnieuw te vragen om het orgel onder de loep te nemen. Bouman raadpleegde bij zijn onderzoek de
firma A. Bik – die het orgel al jaren in onderhoud had – en de organist W. Vlugt. Hij achtte
restauratie van het mechaniek, ‘die het instrument terugbrengt in de oorspronkelijke stijl’, absoluut
noodzakelijk, waarbij hij onder andere opmerkte: “Helaas is de dispositie van het bovenklavier in
1910 gewijzigd door J. de Koff te Utrecht naar de toenmalige smaak, met pijpwerk van matige
kwaliteit.”36
De restauratieopdracht werd verleend aan A. Bik, maar zou in verband met zijn hoge leeftijd
worden uitgevoerd door zijn jongere broer P. C. Bik en diens zoon, orgelbouwers te Leiden. De
kosten werden geraamd op ƒ17780,- .
In verband met de verbouwingswerkzaamheden moest het orgel met zijn meer dan 2000 pijpen door
Bik geheel worden gedemonteerd. Dat bood Bouman, die het bestek zou maken, de kans om het
binnenwerk eens goed te bekijken. Hij rapporteerde aan de Orgelcommissie van de Hervormde
Gemeente te Amsterdam onder andere:
“...dat de tuimelarmen en spilhouders van de registertechniek, die de slepen bewegen, van
perenhout zijn gemaakt en vol houtworm zitten, evenals diverse draagbalken van het stellingwerk
van grenen hout, en spintdelen van registermechaniek en frontpijpsteuners, welke van eikenhout zijn.
Ook in de kast zijn delen, die dusdanig verwormd zijn, dat ze niet zijn te handhaven. De architect,
de heer [Henk] Rappange uit Amsterdam, heeft het ‘onaanvaardbaar voor de gerestaureerde kerk’
over al deze delen uitgesproken. Op uw vergadering zal ik een vermolmde tuimelaar als specimen
tonen.”
De architect Rappange had in 1951 het architectenbureau van Jan de Meijer voortgezet. Hij nam
van zijn voorganger het voorstel uit 1945 over om het orgel te verplaatsen naar de westzijde.
Rappange wenste verder dat op het balkon het balgenhuis zou worden vervangen door een
magazijnbalg met kanaalverbindingen onder het orgel. Het was duidelijk dat de orgelrestauratie een
grote en ingewikkelde onderneming zou worden. Organist Vlugt regelde de verpakking van de
onderdelen in kisten van Werkspoor en opslag daarvan op de modellenzolder van de NDSM.37
Het was de bedoeling dat het orgel - geheel vernieuwd - bespeeld zou worden op 23 september
1965. In de zomer van 1965 rees de nodige twijfel of dat wel zou lukken. Wel was bespeling met
enkele registers vanaf 26 maart 1966 al mogelijk geweest, maar niet tot ieders genoegen. De
Wijkgemeente Buiksloot schreef op 21 juli aan het college van kerkvoogden van de Hervormde
Gemeente Amsterdam: “Het is ons en met ons verschillende kerkbezoekers, opgevallen, dat de

36 SAA, Orgelcommisie van de Nederlands Hervormde Gemeente Amsterdam (OC NHG A), 7.
37 SAA OC NHGA, 7.
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motor voor het toevoeren van lucht aan het orgel, een zeer hinderlijk en storend geluid maakt,
waardoor de stem van de voorganger af en toe niet te verstaan is.”

Orgel gedemonteerd en in kosten verpakt

Bij de problemen met de elektrische windregulatie ging het niet alleen om herrie, maar ook om
wisselvalligheid. Er werd gedacht aan enige invloed van de nieuwe kerkverwarming, maar als
voornaamste oorzaak werd gewezen op de plaatsing van de nieuwe zakbalgen binnen in het orgel,
conform de wens van architect Rappange. Na vergroting met een vrij pedaal was de binnenruimte te
klein geworden voor het plaatsen van een grotere regulator.
Op uitnodiging van Willem Vlugt togen leden van het district Amsterdam van de Nederlandse
Organisten Vereniging (NVO) op 15 oktober 1966 naar Buiksloot om het gereviseerde en
herbouwde orgel in de pas gerestaureerde kerk te bekijken en te beluisteren. Vlugt had een
programma voorbereid met onder andere werken van Pachelbel, Couperin en Bach. De NVO
schreef op 17 oktober aan de Hervormde Gemeente van Amsterdam:
“Reeds spoedig na de aanvang noodzaakten storingen in de windtoevoer en bijgevolg zeer
hinderlijke geluidsschommelingen…. de bespeling ontijdig af te breken. Tot onze grote
teleurstelling en verontwaardiging. Teleurstelling, omdat we verstoken bleven van de uitvoering van
een zorgvuldig samengesteld programma…terwijl het bovendien niet mogelijk was zich een oordeel
over het orgel te vormen… verontwaardiging, omdat – terwijl toch het orgel volgens aanwijzingen
van de adviseur [Bouman] is opgebouwd – dit uiteindelijk onder diens supervisie is opgeleverd en
goedgekeurd.”
Dit was in vele opzichten een teleurstellende ervaring. In ieder geval voor de 28 organisten,
waarvan sommige uit de kop van Noord-Holland waren gekomen. De NVO vond de verwijdering
van de oude magazijnbalg en vervanging door een veel kleinere (met een apparaat dat zou moeten
zorgen voor een geregelde winddruk) volkomen onbegrijpelijk en uitte forse kritiek op Bouman.
Ook Vlugt was vanzelfsprekend niet erg tevreden over de restauratie. Bik deed daarna in overleg
met Bouman nog wat kleine aanpassingen.
Intussen vertrokken de meeste leden van de Hervormde Gemeente naar de in 1967 gebouwde
nieuwe kerk in Banne Buiksloot, De Ark. Deze kerk kreeg overigens ook een orgel van Hermanus
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Ter Hart. Dat was in 1860 gebouwd voor de Christelijk Gereformeerde kerk in Amsterdam aan de
Keizersgracht en in 1904 verplaatst naar de Haarlemmerpoortkerk in de Planciusstraat.
In die omstandigheden bleef goed onderhoud van de Buiksloterkerk een probleem. De gemeente
Amsterdam nam het monument in 1975 over van de Nederlands Hervormde Gemeente en stelde het
in 1984 buiten gebruik. Om het gebouw te behouden werd in 1986 door buurtbewoners Stichting
Buiksloterkerk opgericht. Die stichting verwierf de kerk in 1992 in eigendom met het doel het te
bestemmen voor sociale en culturele evenementen voor wijk en regio. Deze organisatie slaagde er
in om de nodige subsidies en giften bijeen te krijgen om al eerder ontwikkelde plannen voor een
nieuwe restauratie – samen met architect W. Schagen – in 1994-1995 uit te kunnen voeren.
Tijdens die restauratie werden de kwetsbare delen van het orgel opgeslagen bij de firma Bik in
Leiden. Er werd een restauratieplan opgesteld door Flentrop in Zaandam. De kosten werden
geraamd op ƒ200.000, waarvoor een rijkssubsidie van 80 % werd aangevraagd. De subsidie werd
toegezegd voor uitvoering in 2001. Om het orgel toch al wat eerder toonbaar en bruikbaar te maken
werd opdracht gegeven aan de orgelpijpmakers Stinkens uit Zeist voor herstel van het front en
schoonmaak. De opdracht om het instrument weer echt goed bespeelbaar te maken werd verleend
aan de firma Flentrop. Deze firma staat sinds de jaren 50 van de vorige eeuw internationaal bekend
vanwege het pionierswerk om bij restauraties de klassieke mechanische orgelbouw als uitgangspunt
te nemen.
In 2003 heeft Flentrop de werkelijke restauratie uitgevoerd. De windvoorziening werd met twee
spaanbalgen gereconstrueerd, waarbij het hoofdkanaal onder de vloer van het orgelbalkon is
aangebracht.
Bij aanvang van de restauratie werd vastgesteld dat de Masonite dekplaat 38 van de windlade was
gespleten door het ‘werken’ van de door Bik aangebrachte sleepdammen. De windboringen in de
dekplaat en de in 1965 nieuw gemaakte perspex registerslepen kwamen vaak niet goed overeen. De
pijpen kregen daardoor steeds een andere hoeveelheid wind aangeboden, zodat ze niet goed bleek
dat deze verende constructie niet zo goed functioneerde, met windverlies en ontstemming tot gevolg.
In 2003 heeft Flentrop de slepen weer van massief eikenhout gemaakt, spaanplaat en
telescoopringen van de pijpstokken verwijderd en de windlades gerepareerd en teruggebracht in de
originele staat.
Het in 1910 aangebrachte pedaalklavier (met een omvang van 30 toetsen C-f1) werd vervangen door
een nieuw exemplaar met de oorspronkelijke omvang (27 toetsen C-d1) naar voorbeeld van het
orgel in de Amstelkerk. De oorspronkelijke indeling van de toetsen kon worden teruggevonden uit
sporen in het originele walsbord.
Er werd besloten (vermoedelijk ter besparing van kosten) om het pijpwerk van de Gemshoorn 2 en
Dulciaan 8 registers uit 1965 te handhaven, maar ze te optimaliseren door opnieuw te intoneren.
De niet-originele Trompet 8 van het hoofdwerk werd wel geheel vernieuwd. Hierbij werden de
mensuren van orgelbouwer Witte geraadpleegd. Voor het herstellen van de frontpijpen werd (het
restant van) het Ter Hart orgel in de Protestantse kerk De Ark, bekeken.
Bij deze ingrijpende restauratie trad Wim Diepenhorst, orgelspecialist van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed op als adviseur. Het orgel werd op 24 januari 2004 in gebruik genomen met een
concert door Diepenhorst.

38 Soort hardboard.
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Dispositie sinds 2003

Eindresultaat van de restauratie in 2003

Het kerkgebouw werd overigens niet alleen gerestaureerd. Het is door een aantal verbouwingen
(toiletten, moderne keuken etc.) geschikt gemaakt voor de beoogde exploitatiedoelen: uitvaarten,
huwelijksplechtigheden, verhuur voor speciale bijeenkomsten van particuliere en gemeentelijke
instellingen en met name activiteiten van het eigen culturele en sociale programma van Stichting
Buiksloterkerk. Het orgel is sindsdien regelmatig gebruikt voor concerten en ter begeleiding van
zang, bijvoorbeeld bij de jaarlijkse Kerstsamenzang.
20

Soms speelde het instrument echt de hoofdrol: op 6 april 2014 werd een concert gegeven in
combinatie met een expositie onder de titel ‘Wind en Lucht’. Tromp van Goor speelde daarbij op
het orgel en Gert Oosterwijk op sopraansaxofoon en altsax. Op 10 maart 2019 demonstreerde Ross
Luescher de veelzijdigheid van het instrument in een concert samen met een tweede organist (Victor
Baena), een violiste (Lisette Carlebur) en een dwarsfluitiste (Liese Claesen).
Voor het stemmen, de schoonmaak en andere aspecten van onderhoud van het instrument doet
Stichting Buiksloterkerk een beroep op professionele orgelmentoren. Christa Hijink en Peter
Ouwerkerk, welbekende organisten en organisatoren van orgelfestivals, werden in die hoedanigheid
in 2007 opgevolgd door David Boos. Boos was toen organist van de St. Odolphuskerk in Assendelft
en assistent-organist van de Oude Kerk. In 2016 werd hij vervangen door Erik-Jan Eradus, organist
van de St. Josephkerk in Haarlem. Sinds 2018 heeft Ross Luescher het orgel onder zijn hoede
genomen. Ross is organist en orgelbouwer in dienst van de firma Flentrop in Zaandam. Dankzij het
uitstekende werk van de orgelmentoren hebben heel wat Noordelingen kunnen genieten van goede
orgelmuziek in de Buiksloterkerk.
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We hebben uw steun nodig!
De geschiedenis van het Ter Hart orgel in de Buiksloterkerk leert dat er heel wat werk moet worden
verzet om zo’n historisch instrument in goede staat en bespeelbaar te houden. Dat vergt elk jaar een
behoorlijke investering. De ƒ150,- die de kerkvoogden in 1856 daarvoor reserveerden bleek al heel
snel niet toereikend. In het verleden is een aantal malen ernstig verval opgetreden doordat er niet
voldoende geld in kas was om de juiste maatregelen te nemen. De laatste grote restauratie in 2003
werd mogelijk gemaakt door subsidie van de overheid en van een groot aantal particuliere fondsen:
Prins Bernhard Cultuurfonds, Gravin van Bylandt Stichting, Stichting Orgelfonds Mooy, K.F. Hein
Fonds in Utrecht, St. Elise Mathilde Fonds, Stichting tot behoud van het Nederlandse orgel, VSB
fonds te Utrecht, Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds.
De Buiksloterkerk wordt intensief gebruikt voor het eigen sociaal-culturele programma en voor de
andere exploitatiedoelen. Het is onvermijdelijk dat daarbij de nodige stofvorming optreedt, ondanks
reguliere schoonmaak van de kerk. Tijdens een onlangs uitgevoerde stemming van het orgel is
gebleken dat het instrument opnieuw ernstig is vervuild. Dat geldt ook voor het binnenpijpwerk.
Het resultaat is: een slechte ‘aanspraak’ van sommige pijpen en een stemming die niet stabiel blijft.
Orgelmentor Ross Luescher heeft geadviseerd om het orgel grondig schoon te maken en ter
voorkoming van nieuwe vervuiling de opening in het orgelfront (bij het timpaan) dicht te maken
met zogenaamd ‘speakerdoek’. Voor een goede schoonmaak moeten alle 2000 pijpen van de lades
worden gehaald en is het noodzakelijk om het hele binnenwerk te demonteren, te controleren en te
reinigen. Die werkzaamheden nemen ongeveer vier weken in beslag, inclusief het terugplaatsen van
alle onderdelen en het intoneren van het orgel. De kosten van deze operatie gaan het budget van
Stichting Buiksloterkerk te boven. We moeten opnieuw een beroep doen op specifieke fondsen en
hopen dat ook de Vrienden van onze stichting en liefhebbers van orgelmuziek een extra bijdrage en
donatie willen doen. 39
Het orgel van Ter Hart gaat ons zeer ter harte. Hopelijk kunnen we er – mede dankzij úw steun –
nog lang samen van genieten in de Buiksloterkerk!.

39 U kunt uw donatie overmaken naar bankrekening NL47RABO0119466058, ten name van Stichting Buiksloterkerk
onder vermelding van ‘orgel’.
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