
 
 
 

 

ORGELDEMONSTRATIES EN CONCERTEN  

IN DE NIEUWE KERK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Orgeldemonstraties: 
Toegang € 1,- 
 

Zaterdag 1 september 
Stef Tuinstra 
14.30 uur 
 
Zaterdag 8 september 
Open Monumentendag 
Jelte Hulzebos 
14.30 uur - toegang vrij 
 
Zaterdag 22 september 
Stef Tuinstra 
12.00 uur 
 
Zaterdag 29 september 
Jelte Hulzebos 
14.30 uur 
 

Concerten: 
 

 
Dinsdag 28 augustus 
Eeuwe Zijlstra 
16.00 uur -  toegang vrij 
(Collecte na afloop) 
 
Zaterdag 22 september 
Gerwin Hoekstra 
20.00 uur -  toegang vrij 
(Collecte na afloop) 
 
Zaterdag 13 oktober 
Hayo Boerema en  
Sietze de Vries 
Improvisatieconcert 

€ 10,- 

 

HERINGEBRUIKNEMING 
 

TIMPE-ORGEL 

 

VRIJDAG 15 JUNI 2018 

 

NIEUWE KERK  
NIEUWE KERKHOF 1, GRONINGEN 

 
 

VAN 15.15 TOT 17.15 UUR: HERINGEBRUIKNEMING ORGEL 
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In verband met de heringebruikneming van 
het Timpe-orgel is er in de Nieuwe Kerk op 

 

zondag 17 juni  
 

om 9.30 uur een 

FEESTELIJKE KERKDIENST en  
 

om 17.00 uur een 
FEESTELIJKE EVENSONG 

door Choral Voices 
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De Vereniging Vrienden van de Nieuwe Kerk, opgericht op 9 
april 2002, heeft als doel het stimuleren van het gebruik van dat 
bijzondere kerkmonument voor meer dan alleen de eredienst.  
Daarbij valt te denken aan lezingen en concerten.  
En daarmee beoogt ze tevens een bijdrage te leveren aan het in 
stand houden van het gebouw juist voor de eredienst.  
Middels acties en de verkoop van artikelen zamelt de vereniging 
geld in voor het meefinancieren van het onderhoud van het ge-
bouw, het orgel en het interieur en het mee realiseren van ge-
wenste aanpassingen daaraan. 
Op de openzaterdagmiddagen zetten vrijwilligers zich als gast-
vrouw/heer in voor het publiek dat de kerk wil komen bekijken. 

  
De Vereniging Vrienden van de Nieuwe Kerk zoekt nieuwe vrien-

den die haar doelstellingen mee willen helpen ondersteunen 
 

en dat kan al vanaf € 10,- per jaar 
 

Aanmelden kan via het downloaden, invullen en versturen van 
het Opgaveformulier, te vinden op: 

 

www.vriendennieuwekerkgroningen.nl  

Vrienden van de nieuwe kerk 
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Dankzij het voortreffelijke werk van de orgelmakers heeft het Timpe-orgel van 
de Nieuwe Kerk haar Assepoester-kleed afgeworpen. Mogen organisten, kerk-
zangers en toehoorders daarvan profiteren! 
 
Peter van Dijk 
(orgeladviseur) 
                                                    
 

 
 
 

 
 
 

De dispositie (registersamenstelling) was bij oplevering van het orgel: 

De huidige dispositie is:  
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Voorwoord 

De voltooiing van de restauratie van het Timpe-
orgel is een mijlpaal in de historie van de 
Nieuwe Kerk. De heringebruikneming vandaag 
biedt daarom alle reden voor een feest. Het 
Timpe-orgel staat er nu bij zoals de initiatief-
nemers in 1828 droomden en in 1831 bijna 
realiseerden. De bijdrage van Peter van Dijk 
elders in dit boekje beschrijft dat en laat zien 
hoeveel zorg, geduld en vakmanschap in de 
afgelopen twee eeuwen aan dit orgel is besteed. 
Het is goed om daar bij stil te staan. 
Het restaureren van een orgel (of een kerk) is een bijzonder proces. Daar zijn 
heel veel mensen bij betrokken, vrijwilligers en professionals. Hun 
samenwerking kent een eigen dynamiek. Die staat niet bij voorbaat garant voor 
succes. Des te groter de voldoening als het proces van voorbereiden, besluiten 
en uitvoeren succesvol kan worden voltooid.  
De financiering van een restauratie vormt een afzonderlijk - en zeer wezenlijk - 
aspect. Bij deze restauratie spelen vier partijen een rol. De Protestantse 
Gemeente Groningen is eigenaar en opdrachtgever. Ze heeft – met succes – 
een beroep gedaan op de overheid, te weten de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed. Daarnaast zijn fondsen bereid gebleken bij te dragen. En, zeker niet in 
de laatste plaats, blijken steeds weer particulieren bereid om mee te helpen om 
de kosten te dekken. Ook van dit proces geldt dat succes niet op voorhand vast 
staat.  
Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Groningen is 
blij met de inzet van zovelen en is dankbaar dat het tot zo’n klinkend resultaat 
heeft geleid. En nu? Op naar de volgende restauratie? Als we in eeuwen 
rekenen uiteraard, maar laten we eerst vandaag en vele komende jaren met 
vreugde genieten van de klanken van dit veelzijdige orgel! 

 

Voor het College,  

George Hooijer, voorzitter 
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Programma heringebruikneming Timpe-orgel 

15.15  Inloop en ontvangst 
 
 

16.00  Welkom door de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters 
             George Hooijer 

              
 

16.05  “De Timpe getoond”, improvisaties door Wim Diepenhorst, RCE, (zie  

             pagina hiernaast) en toegelicht door Peter van Dijk, orgeladviseur 
 
 

16.30  Overdracht van het orgel door Dolf Tamminga aan de voorzitter  
 
 

16.40  Feestelijke bespeling door Peter van Dijk (zie pagina hiernaast) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.15  Drankje en hapje en gelegenheid voor sponsoren het orgel te  
             bekijken 
 
 

18.00  AFTRAP ORGELMARATHON  

Praeludium in C                                            
Wilhelm Gottlieb Hauff (1798-1858) 

 
Evangelisch Gezang no XXXVI                 
Sicco Albert Hempenius (1785-1849) 
 
(de componisten Hauff en Hempenius keurden op 3 mei 1831 het 
Timpe-orgel. Zie ook pagina 16 laatste alinea) 

 
Thema mit vier Veränderungen (variaties) 
Justin Heinrich Knecht (1752-1817) 
 
Wer nur den Lieben Gott Lässt walten 
Otto Dienel (1839-1905) 

 
Einleitung, Thema, Variationen & Finale 
Johann Christian Rinck 
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een aantal Timpe-pijpen reversibel geretoucheerd qua klankgeving. Bij de 
bestaande winddrukken was de pijpaanspraak te onregelmatig en bleek de 
klank te mat. Bij verhoging van de winddrukken tot 83 mm (manualen) en 107,7 
mm (pedaal) kwamen de pijpen wel goed tot spreken en ‘opende’ de klank zich. 
Het Leeflang-pijpwerk (de discanten van veel labiaalregisters) bleek eveneens 
goed te reageren op deze winddrukverhoging. Daartoe is dan ook unaniem 
besloten. Het verhogen van de winddruk heeft consequenties voor de toon-
hoogte van de pijpen. Voor de Timpe-pijpen werd een lichte verhoging van de 
stemtoonhoogte, tot a’=440 Hz, geaccepteerd, de Leeflang-pijpen bleken te kort 
om dit te halen. Daarom is overal bij de overgang van Timpe- naar Leeflang-
pijpwerk (van bas naar discant) een nieuwe pijp tussengeplaatst en zijn de 
Leeflang-pijpen een halve toon naar boven opgeschoven. Zo haalden die pijpen 
wel hun vereiste lengte en bijkomend voordeel was dat de maatvoering 
(mensuren) nog meer in overeenstemming met die van het Timpe-pijpwerk 
kwam.  

 
Alle ruim 2350 pijpen van het orgel zijn hersteld. Een monnikenwerk! Daarbij 
waren er ook diverse tegenvallers. Zo bleken de steminrichtingen van de front-
pijpen zowel ‘onhistorisch’ als niet effectief genoeg, zodat ze uitgenomen 
moesten worden om in Timpe-stijl te worden herzien. Voorts hadden kleine 
Leeflang-mixtuurpijpjes zodanig te kleine voetjes dat ze te ver in de windlade 
zakten, moesten de afdichtingen van de gedekte pijpen worden vernieuwd en 
was er veel extra werk aan de tongwerken.  

 
Op verzoek van de organisten werd de Nachthoorn 2’ weer – net als in 1848 – 
verschoven tot Quintfluit 3’. Daartoe konden in het orgel bewaarde Timpe-
pijpen van de rugwerk-fluit 2’ worden benut. De rugpositief-trompet bleek na de 
herplaatsing in 1989 onaanvaardbaar slecht stemming te houden. Hier is, na 
proefnemingen, de situatie-1840 hersteld met behulp van de bewaarde Van 
Oeckelen-bekers. 
De in 1980 weer toegevoegde pijpen g-h van de Carillon bleken niet goed tot 
klinken te kunnen komen en niet goed stembaar te zijn. Ze zijn daarom, net als 
in 1832, verwijderd.  

 
Al vanaf het begin van de intonatie-werkzaamheden kon een grote ‘klankwinst’ 
worden geconstateerd. Hoe groot, dat bleek onder meer toen de 
(gehandhaafde) Leeflang-mixtuur van het Rugpositief ‘aan de beurt’ was. On-
danks het bijplaatsen van nieuwe pijpen voor toets C alsmede het opschuiven 
van de overige pijpen en herintonatie, stak het register te bleekjes af bij de in ere 
herstelde klank van de grondregisters. Daarop is eensgezind besloten deze Mix-
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maker Marcussen (Aabenraa, Denemarken). Daarbij werd ook de Trompet 8’ 
van het rugpositief weer hersteld in zijn gedaante van 1831. De in 1840 door 
Van Oeckelen toegevoegde pijpen werden eveneens in het orgel opgeslagen. 
De orgelkast werd in 1976-80 waar nodig hersteld.  
 
Deze restauratie ging met de nodige moeilijkheden gepaard, mede waardoor 
het resultaat, zowel in technisch opzicht als qua klank, niet bevredigend was. 
Naast de koninklijke orgels van de Martinikerk (na de in 1984 voltooide restaura-
tie) en de Der Aa-kerk riep het Nieuwe Kerk-orgel een Assepoester-beeld op.  
Sedert 1980 is de kennis en ervaring met betrekking tot ons 19e eeuwse orgel-
bezit echter sterk toegenomen. Toen rond 2005 groot onderhoud noodzakelijk 
bleek, konden ook correcties op het ‘Leeflang-werk’ worden voorbereid.        
 
- 2008-2011. In deze jaren is daarvan de eerste fase gerealiseerd. Uitvoerende 
was Mense Ruiter Orgelmakers (Zuidwolde, Gr.), orgeladviseur was Stef Tuinstra 
(Bedum).  De orgelkast werd gerestaureerd en na ampele discussie herschilderd 
in de bestaande kleurstelling. De toegankelijkheid van het binnenwerk voor 
onderhoud werd verbeterd. De frontpijpen werden hersteld, alsmede – waar 
nodig -  de mechanieken en de windladen. Daarbij zijn correcties uitgevoerd om 
de situatie-1831 zoveel mogelijk te herstellen. Dankzij de werkzaamheden aan 
mechanieken en windladen zijn de technische betrouwbaarheid en de speel-
aard van het orgel toen sterk verbeterd. 
 

De werkzaamheden van 2015-2018 

 
- De tweede fase bestond, naast enkele kleinere technische zaken, vooral uit 
herstel van het pijpwerk en optimaliseren van het klankbeeld in de geest van 
Timpe. Ook deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door Mense Ruiter Orgelmak-
ers, die tijdens het project naar Ten Post verhuisde en thans onder leiding staat 
van Dolf Tamminga. Adviseur voor deze fase was Peter van Dijk (Utrecht), terwijl 
Wim Diepenhorst (Deventer) zich namens de RCE nauw betrokken heeft 
getoond. Dat laatste geldt zeker ook voor de beide Nieuwe Kerk-organisten, 
Jelte Hulzebos en Stef Tuinstra. 
 
De technische werkzaamheden betroffen onder meer – op voorstel van Stef 
Tuinstra - de aanleg van een nieuw hoofdwindkanaal vanuit de magazijnbalg. 
Daardoor heeft de orgelwind aan soeplesse gewonnen, hetgeen van belang is 
voor een goede aanspraak van het pijpwerk. 
 
Wat de klank betreft zijn eerst met alle betrokkenen samen uitgebreide 
winddruk-proeven genomen. Ter voorbereiding hadden Jan Veldkamp (oud-
directeur van Mense Ruiter Orgelmakers) en intonateur Bert Jan van der Weerd  
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orgeladviseurs  

Wim Diepenhorst studeerde orgel aan het Sweelinck 
Conservatorium te Amsterdam bij Hans van Nieuwkoop 
en muziekwetenschap aan de Rijksuniversiteit Utrecht. 
Tot 2003 is hij orgeldocent aan het Sweelinck Conser-
vatorium te Amsterdam, technisch eindredacteur van de 
encyclopedie Het historische Orgel in Nederland en is 
hij als adviseur werkzaam voor de Commissie Orgelza-
ken voor de Samen op Wegkerken (COZ).  
Sinds 2003 is hij als Specialist Klinkende Monumenten 

verbonden aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). In die hoedanig-
heid is hij nauw betrokken bij de nu voltooide restauratie van het Timpe-orgel in 
de Nieuwe Kerk.  
Wim Diepenhorst concerteert regelmatig in binnen- en buitenland en werkte 
mee aan diverse CD-producties. 
 

 

Peter van Dijk studeerde orgel, klavecimbel, kerkmuziek 
en muziekwetenschap in Utrecht en Amsterdam. Hij 
wordt in binnen- en buitenland veelvuldig uitgenodigd 
als concerterend organist, docent, jurylid bij concour-
sen, publicist, orgeladviseur, muziekregisseur en voor-
drachthouder.  
Als radiomedewerker produceert hij onder andere 
series uitzendingen over muzikale retorica en over 
historische orgels in en buiten Nederland.  
Op zijn naam staan vele artikelen en enkele boeken 
over onderwerpen uit de orgelbouw, orgelhistorie en 
uitvoeringspraktijk.                                                                              

Hij verzorgt talrijke radio-, lp- en cd-opnames in diverse Europese landen. De CD-
box met de complete klavierwerken van Jan Pieterszoon Sweelinck, die hij pro-
duceert en waaraan hij als organist meewerkt, ontvangt in 2003 een Edison. In 
2011 wordt hij onderscheiden met de Speld van de Stad Utrecht vanwege zijn 
verdiensten voor de orgelcultuur.  
Peter van Dijk is adviseur bij de restauratie van het vandaag weer in volle glorie 
klinkende Timpe-orgel. 
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Programma orgelmarathon  

18.00  Aftrap orgelmarathon  
            door de Commissaris van de Koning,  
            René Paas 
 

18.00 -19.00  Eerste ronde 
 
Stef Tuinstra 

 
Improvisatie in 19de eeuwse stijl: 
Praeludium, Adagio, Fuga en Koraal over  
Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doôn. 
Melodie Johannes Gijsbertus Bastiaans, 1868 (organist Bavokerk Haarlem) 

 
Tymen Jan Bronda 
 
Concerto No.1 in g-Moll HWV 289 George Frideric Handel (1685-1759) 
(bewerking voor orgelsolo)   
- Larghetto e staccato 

- Allegro 
- Adagio 
- Andante 
 
Jelte Hulzebos 
 

Allegro uit sonate in F - Dur W 70/3 - Carl Philipp Emanuel Bach (1714 -
1788) 
Thema mit Variationen (1844) - Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 - 1847) 
Praeludium und Fuge in d-Moll Opus 37,3 - idem 
 
19.00 - 19.45  Pauze met soep en brood - wordt u aangeboden 

 
19.45 - 20.45  Tweede ronde 
 
Henk de Vries 
 
Praeludium g-moll, WoO 10 (1857) - Johannes Brahms  

Schmücke dich, o liebe Seele, BWV 654 - Johann Sebastian Bach  
Moderato (uit Drei Tonstücke), Opus 22 (1851) - Niels Wilhelm Gade 
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reerd. Steenhuis’ opvolger Roelf Gerrit Rijkens poogt in 1870 – eveneens tever-
geefs – diverse dispositiewijzigingen voor elkaar te krijgen. 

  
- 1893. Op instigatie van de daaropvolgende organist, Hendrik Pieter Steenhuis, 
vermaakte de Groninger orgelmaker J. Doornbos  de Vox Humana 8’ tot een 
(doorslaande) Clarinet 8’. 

 
- 1912/13. J. Doornbos voert diverse technische herstellingen (onder meer van 
de blaasbalgen) uit. De aantasting van voetspitsen van de labiale pijpen blijkt 
inmiddels dermate ernstig te zijn dat het noodzakelijk wordt geacht een belang-
rijk deel van dit pijpwerk in de discant te vernieuwen. Daarbij is ook de stem-
toonhoogte verhoogd. Bij deze gelegenheid wordt de orgelkast opnieuw ge-
schilderd en donker gelakt. 

 
- 1931-1942. De orgelmaker K. Doornbos stelt in 1931 op het bovenwerk de 
Carillon buiten werking en voegt een Voix Celeste 8’ toe, op een aparte (pneu-
matisch aangestuurde) windlade. Enkele jaren later vervangt hij de tongwerken 
van hoofdwerk en pedaal door nieuwe exemplaren. In 1939 vervangt hij de 
blaasbalgen door een grote magazijnbalg, daterend uit 1912, afkomstig uit het 
Martinikerk-orgel. Daardoor vervalt het verschil in winddruk tussen de manualen 
en het pedaal. In 1942 sluit hij de Carillon weer aan, vervangt hij de 12 grootste 
pijpen van de Quintadena 8’ door nieuwe, zinken exemplaren, en verandert hij 
de Fluit 2’ van het rugpositief in een Quintfluit 1 1/2’. 

 
- 1976-1980. Restauratie van het orgel. 
Bij de kerkrestauratie van 1952/53 werd het orgel slechts heel provisorisch afge-
dekt. Dit had zeer nadelige gevolgen voor het technisch functioneren van het 
instrument. Het raakte vervolgens steeds verder in verval en was in de jaren 
1960 nauwelijks meer bespeelbaar. Al in 1960 had Cor Edskes een uitgebreid en 
goed gedocumenteerd rapport over het orgel opgesteld, maar cantor-organist 
Evert Westra moest nog tot 1976 wachten voordat een restauratie, door Leef-
lang Orgelbouw te Apeldoorn, daadwerkelijk een aanvang nam. Bij deze restau-
ratie werd de situatie-1831 voor een belangrijk deel gereconstrueerd. Zo werd 
alle Doornbos-pijpwerk vervangen. Wel werden de bestaande windvoorziening 
en een enkele Van Oeckelen-wijziging gehandhaafd. De stemtoonhoogte werd 
verlaagd tot ongeveer a’=437 Hz. Het pedaal kon door toevoeging van regula-
teurbalgen weer een hogere winddruk krijgen dan de manualen. De Timpe-
pijpen van de Quintfluit 1 1/2’ (oorspronkelijk een Fluit 2’) werden in het orgel 
opgeslagen; op die plaats in het rugpositief werd een Mixtuur 3-4 sterk toege-
voegd. Bij de ingebruikneming in 1980 waren de tongwerken nog niet hersteld 
cq gereconstrueerd. Die werkzaamheden zijn in 1989 uitgevoerd door de orgel- 
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- 1840. Na het overlijden van Timpe in 1837 wordt het onderhoud van het orgel 
aan Van Oeckelen toevertrouwd. In 1838 meldt Trip, op instigatie van Van Oe-
ckelen, dat buitengewone herstellingen aan het Orgel noodzakelijk zijn. De be-
langrijkste redenen zijn een aantal door zuurinwerking (van de eiken pijpstok-
ken) aangetaste pijpvoeten, eene aanmerkelijke hoeveelheid stof  in de windla-
den en de pijpen, alsmede gebrek aan harmonie in het Orgel, die eene verbeter-
de intonatie noodzakelijk maakt. Als Van Oeckelen de opdracht krijgt, zal hij 
bovendien belangeloos eene en andere kleine verbeteringen bewerkstelligen. 
In 1840 wordt het orgel schoongemaakt en worden de aangetaste pijpvoeten 
afgeborsteld. Tevens worden de tongwerken verbeterd. Dat is anno nu nog 
slechts vast te stellen bij de Trompet 8’ van het rugpositief. Van Oeckelen creëer-
de daar een grotere bekerlengte (en wijdere maatvoering) door invoeging van 
enkele nieuwe bekers en opschuiving van de bestaande. Boven bestek wordt 
een koppeling PED-RW (C-g) toegevoegd, hetwelk veel werk en moeite heeft 
gekost. Waarschijnlijk is bij deze gelegenheid de deling in bas en discant van de 
manuaalkoppeling rugpositief-hoofdwerk opgeheven.  
 
- 1848. Op verzoek van organist Siewert Meijer werden door Van Oeckelen bui-
tengewone herstellingen uitgevoerd. Deze omvatten: 
 - Schoonmaak van het orgelinterieur en intoneren van al het pijpwerk.  
 - Kleine herstellingen aan de windvoorziening en de windladen.  
 - Schoonmaak en herstel van de frontpijpen.  
 - Rugpositief: vermaken van de Oboe 8' tot een doorslaand tongwerk  
                (wegens haren ellendigen toon en doordien zij niet naar de  stemming 
                wil luisteren). 
 - Bovenwerk: opschuiven (hele toon) en aanvullen van de Viola di    
                Gamba 8', inclusief het verplaatsen van de grootste pijpen daarvan  
                naast de windlade. 
Meijer had ook gemeld dat er in het bovenwerk 14 kleine pijpjes misten en aan-
gevuld zouden moeten worden. Zonder twijfel betrof dit (met een telfout) de 
pijpen g-h van de Carillon, die in 1832 juist om technische redenen waren ver-
wijderd. Het voornemen om deze pijpjes aan te vullen is dan ook niet uitge-
voerd. Wel werd boven bestek op het hoofdwerk de Nachthoorn 2' opgescho-
ven en aangevuld tot een Quintfluit 3'. Kennelijk had Meijer behoefte aan een 
aliquoot-register. 

 
- 1861. Van Oeckelen voerde buitengewoone herstellingen uit aan het orgel. 
Deze vielen in het kader van een grootscheepse verbouwing van het kerkinteri-
eur waarbij ook de orgelkast herschilderd werd. Over de aard van de werkzaam-
heden is niets bekend vanuit de archieven. Een verzoek van organist Tjerko 
Steenhuis om de Vox humana 8’ (bovenwerk) en de Fagot 16' (hoofdwerk) te 
vervangen door resp. een Clarinet 8' en een Trombone 16' werd niet  gehono- 
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Programma orgelmarathon  

Pieter Pilon 
 
Orgelsonate III (Pastoral-Sonate) in G Opus 88 - Joseph Rheinberger (1839-
1901) 

- Pastorale - Con moto 
- Andante con moto 
- Fuga (non troppo allegro) 
 
Janny de Vries 
 

Dies sind die heil’gen zehn Gebot, BWV 678  
Allein Gott in der Höh sei Ehr, BWV 662 - Johann Sebastian Bach (1685 - 
1750) 
 
20.45 - 21.15 Pauze 
 

21.15 - 22.15 Derde ronde 
 
Matthijs de Vreugd 
 
Improvisatie: Soiree Classical Melange 
 

Leonore Lub 
 
Joseph Jongeren (1873-1953) 
- Scherzetto 
- Chant de mai 
- Pièce pour grand’orgue 

 
Erwin Wiersinga 
Uit Trois nouvelles Pièces Opus 87 - Charles-Marie Widor (1844-1937) 
- Mystique 
- Classique d’aujourdhui 

Cercles Lointains J.B. Robin (1976) 
 
 

22.15 - 23.00  Afsluitend drankje, napraten   
en gelegenheid  het orgel te bekijken   
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Deelnemers orgelmarathon  

Tymen Jan Bronda krijgt zijn eerste orgelles als hij 
zeven jaar is. Hij gaat aan het Conservatorium te 
Groningen verder studeren bij Johan Beeftink en Theo 
Jellema en behaalt aan het Conservatorium van 
Zwolle zijn diploma kerkmuziek. In 2009 voltooit hij 
zijn studie bij Reitze Smits aan de Hogeschool voor de 
Kunsten Utrecht met de titel Master of Music. Tymen 
Jan is sinds 2001 cantor-organist van de Lutherse kerk 
te Groningen. Hij initieert er de serie ‘Orgel Anders’ en 
hij speelt een belangrijke rol bij de Bachcantate-
uitvoeringen in die kerk. Als docent kerkmuziek is hij 

verbonden aan de opleiding kerkmuziek Noord-Nederland, die onder auspiciën 
van het Bureau Kerkmuziek van de Protestantse Kerk in Nederland plaatsvindt. 
In 2006 richt Tymen Jan het Luthers Bach Ensemble op en als dirigent is hij 
verbonden aan kamerkoor Tiraña uit Groningen. Diverse CD’s en DVD’s komen 
van zijn hand. In 2012 neemt hij het initiatief het voormalige Schnitgerorgel 
(1699-1717) van de Lutherse kerk te Groningen te reconstrueren. 

Jelte Hulzebos studeerde orgel en klavecimbel aan 
het Conservatorium te Groningen bij Wim van Beek 
en Jacques Ogg. Hij behaalt voor orgel het 
Einddiploma Solospel ‘Cum Laude’ en zijn klavecim-
belstudie sluit hij af met het behalen van het diploma 
Uitvoerend Musicus. Daarnaast behaalt hij bij Tilo 
Lehmann nog het diploma Bachelor of Music voor 
orkestdirectie en het diploma voortgezette studie 
orkestdirectie. Hij is cantor-organist van de Nieuwe 
Kerk te Groningen en geeft leiding aan de Cantorij 
van de kerk. Sinds 1991 speelt hij een belangrijke rol in 

de organisatie en uitvoering van de maandelijkse Cantate diensten in de 
Nieuwe Kerk. Jelte Hulzebos is dirigent van het Cantate Consort en het Gro-
nings Kamerkoor. Naast zijn concerterende activiteiten als organist, klavecinist 
en dirigent, doceert hij in dezelfde vakgebieden. Orgelopnamen verschijnen op 
zijn eigen cd label Cambiata Records waaronder de veel geprezen cd, 
Scheidemann, Sweelinck, Tunder en Bach in de Martinikerk te Groningen. 
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Het orgel kreeg acht blaasbalgen (spaanbalgen), waarvan vijf de manualen van 
wind voorzagen en drie het pedaal, dat op een hogere winddruk werd gezet. 
Interessant is dat de wel in het bestek van 1829 opgenomen pedaalkoppeling 
naar het rugpositief niet gerealiseerd werd. Naar de reden(en) daarvoor kan 
men slechts gissen. Het is denkbaar dat de aanleg van een pedaalkoppeling op 
'ruimtelijke' problemen stuitte, het kan ook zijn dat Trip & Van Oeckelen en/of 
Timpe een pedaalkoppeling bij nader inzien niet noodzakelijk achtten. Hoe dan 
ook, de keurmeesters – beide vooraanstaande organisten – hebben de afwezig-
heid van een pedaalkoppeling niet 'aangemerkt'.  

 
Qua dispositie en klankconcept heeft het orgel van de Nieuwe Kerk een heel 
eigen plaats in de (Groninger) orgelbouwtraditie. Zo waren er geen aliquoten 
(enkelvoudige vulstemmen, zoals een quint 3') aanwezig, maar wel op ieder 
manuaal een tweevoets fluit. Dat zijn heel bijzondere kenmerken. De fluitenbe-
zetting was sowieso opmerkelijk uitgebreid en qua 'gedaantes' zeer gevariëerd. 
De organist kon met dit rijke palet aan grondstemmen heel ’orkestrale klank- 
kleuren’ samenstellen. De enige Mixtuur – overigens heel briljant van klank – 
was die van het hoofdwerk. Op het rugpositief was geen mixtuur gedisponeerd, 
in het bestek zelfs geen octaaf 2'. Het rugwerk van het orgel in de Nieuwe Kerk 
is daarom te karakteriseren als een, door de opstelling in de borstwering van de 
galerij, geprononceerde orkestrale klankversterking van het hoofdwerk, inclusief 
een Bourdon 16’, met de Oboe (hobo) 8’ als solostem. Hier is afgeweken van 
17e/18e eeuwse principes, waarbij het rugpositief een volwaardig tegenhanger 
is van het hoofdwerk en van diverse solistische registers is voorzien. De op het 
bovenwerk gedisponeerde Carillon diende – getuige 18e/19e eeuwse bronnen 
– behalve als 'tintelende' solostem ook als een briljante bekroning van het volle 
werk.  
Vermeldenswaard is dat de Oboe 8’ van het rugpositief werd gemaakt naar het 
voorbeeld van het gelijknamige register (1729) op het rugpositief van het Marti-
nikerk-orgel. Daarentegen volgde Timpe met zijn vox humana’s – ook die in de 
Nieuwe Kerk – een eigen ‘koers’, afwijkend van Groninger tradities. De bekers 
zijn cilindrisch, op een onderconus, en voorzien van beweegbare deksels met 
daarin een ovale uitsnijding.  

 

Verdere lotgevallen tot en met 2011 
 
-1832. Timpe had zichzelf  met zijn gulle gift van een Flageolet 1’ waarschijnlijk 
in technische problemen gebracht. Er was voor deze uitbreiding feitelijk niet 
voldoende plaats op de windlade, met als gevolg dat de pijpen g-h van de Caril-
lon niet genoeg ruimte hadden om ‘uit te klinken’ en goed te stemmen. Timpe 
verwijderde de betreffende pijpen, zodat de Carillon voortaan op c’ begon. 
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geen bekronend beeldwerk op de hoofdkast heeft getekend, er zijn slechts 
voetstukken aangegeven. Bij de bouw van de orgelkast werden daarop wel 
beelden  geplaatst: pinakels op de hoektorens en de middentoren, terwijl mu-
sicerende engelen de tussentorens bekronen. Voor het overige is de on-
twerptekening grotendeels ongewijzigd uitgevoerd; een unieke combinatie van 
barokke hoofdlijnen en biedermeijer decoraties. 
 
Van Oeckelens bestek uit 1828 bleef helaas niet bewaard, maar het bouwcon-
tract uit 1829 wel. Daarin waren 40 registers voorzien, te plaatsen op drie hand-
klavieren (manualen; hoofdwerk, rugpositief en bovenwerk) en een voetklavier 
(pedaal). Er waren trouwens twee contracten, een voor het orgel zelf en een 
voor de orgelstoel. Na een offertetraject werden de contracten op 10 april 1829 
ondertekend. De bouw van het orgel werd opgedragen aan Johannes Wil-
helmus Timpe (1770-1837), onder opzicht van Van Oeckelen en Trip. Timpe had 
in 1813, na het overlijden van zijn patroon H.H. Freytag, een eigen orgelmakerij 
gevestigd in Groningen. Hij had inmiddels diverse nieuwe orgels op zijn naam 
staan, onder meer in Emden (1818), Middelbert (1822) en Veendam (1824). 
Bovendien had Timpe eene aanmerkelijke quantiteit geschikte pjj-pen en ook 
windladen in gereedheid en genoeg droog wagenschot (eiken-hout) op voor-
raad. Dat Van Oeckelen en Timpe elkaar goed kenden, zal zeker ook mee heb-
ben gespeeld bij de keuze van de orgelmaker.  
Op 28 januari 1831 werd, terwijl het orgelbouwproces in volle gang was, nog 
een aanvullende overeenkomst getekend, met onder meer de bepaling dat op 
het rugpositief nog een Octaaf 2’ zou worden toegevoegd en Timpe een Flag-
eolet 1’ op het bovenwerk ten geschenke aanbood. Daarmee kwam het aantal 
registers op 42.      
De vervaardiging van de orgelstoel werd uitgevoerd door de Groninger Jurrien 
Heeres, onder toezicht van Kuyper. 
 
Het instrument werd in alle delen goedgekeurd op 3 mei 1831. De keuring 
werd uitgevoerd door Sicco Albertus Hempenius, organist van de Grote Kerk te 
Zwolle, en Wilhelm Gottlieb Hauff, organist van de Martinikerk te Groningen. 
Ten opzichte van het contract en de aanvulling daarop bleken enkele geplande 
registers op het hoofdwerk en het rugpositief te zijn verwisseld, te weten de 
Speelfluit 4' en de (gedekte) Fluit 4', alsmede de Fagot 16' en de Oboe 8'. De 
keurmeesters gaven in hun keuringsverslag aan de heren Trip en Van Oeckelen 
de welverdiende lof  voor hun bestek, fronttekening en hun toezicht, en merken 
op dat dit uitmuntend Orgel … zeker gerangschikt mag worden onder de voor-
treffelijkste van Nederland.  
 
Zie pagina 22 voor de dispositie (registersamenstelling) van het orgel bij opleve-
ring.  
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DeelnemerS orgelmarathon 
Leonore Lub studeerde orgel en piano aan het 
Stedelijk Conservatorium te Groningen. In1988 behaalt 
ze voor orgel het diploma Docerend Musicus bij Wim 
van Beek. Zij vervolgt haar orgelstudie bij Theo Jellema 
aan het Conservatorium te Arnhem en behaalt er in 
1991 het diploma Uitvoerend Musicus. Bij Gerben 
Makkes van der Deijl in Groningen en Nelleke Geesink 
in Zwolle gaat ze piano studeren. Ook gaat zij lessen 
bij Jet Röling volgen. Als docente piano en orgel is zij 
verbonden aan Theater/Kunstencentrum Kielzog te 
Hoogezand-Sappemeer en aan het Kunstencentrum 
Stichting Vrijdag te Groningen. Zij is als organiste 

verbonden aan het Schnitger-orgel van Noordbroek en heeft daarnaast nog een 
privé-praktijk. Op de dubbel-cd ‘Arp Schnitger in Nederland’ van 2003 is onder 
andere ook orgelwerk van haar te vinden. In hetzelfde jaar 2003 komt haar solo-
CD van het orgel van Noordbroek uit. In 2005, opgenomen met collega Erwin 
Wiersinga, verschijnt haar dubbel-cd met het complete orgelwerk van Jehan 
Alain.  

Pieter Pilon krijgt orgellessen van Piet Wiersma en gaat 
vervolgens aan het Conservatorium te Groningen 
orgel studeren bij Wim van Beek en piano bij Jan 
Marisse Huizing. Aan het Conservatorium te Den Haag 
gaat hij bij Christiaan Winter en Jos van der Kooy 
kerkmuziek studeren. Hij verdiept zich in liedbegelei-
ding (piano) bij Tan Crone. In 1988 behaalt hij voor 
orgel het einddiploma Uitvoerend Musicus 'met 
onderscheiding’. Na het eindexamen piano volgen er 
lessen (o.m. improvisatie) bij Albert de Klerk. Hij wordt 
prijswinnaar van het Nationale Orgelimprovisatiecon-

cours (1992) te Bolsward. Regelmatig geeft hij concerten als solist of in 
samenwerking met koren en instrumentale en vocale solisten. Als docent is 
Pieter Pilon verbonden aan het Centrum voor de Kunsten Zuid-Groningen en de 
Stedelijke Muziekschool te Groningen. Hij is cantor-organist bij de PKN gemeen- 
te te Winsum-Obergum. Tevens is hij hoofdorganist van de PKN kerk te Farm-
sum ( Delfzijl) en de vaste bespeler van het befaamde Lohmanorgel aldaar.  
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Stef Tuinstra studeerde orgel, piano, clavecimbel en 
trombone aan het Conservatorium te Groningen. Hij 
behaalt Summa Cum Laude het Master-diploma voor 
orgel (1976) en het 1

e
 graads diploma kerkmuziek en 

koordirectie (1978). Hij wint verschillende prijzen en in 
1986 wordt hij onderscheiden bij het Internationaal 
Clavecimbel Concours te Brugge. Van 1974 -1992 is 
hij organist van de Jacobuskerk te Zeerijp en sindsdien 
in deeltijd van de Nieuwe Kerk te Groningen en sinds 
kort ook van de Martinikerk te Groningen. Hij is leider 
van en docent namens de Noord-Nederlandse Orgel-

Academie (NNOA) en heeft een eigen CD-label NNOA. Vele jaren is hij koor- en 
orkestdirigent.. Hij concerteert en is masterclassdocent in verschillende Europese 
landen, Japan en de USA. Als gecertificeerd orgelbouwadviseur heeft hij 
inmiddels al 150 projecten op zijn naam staan. Naast meer is Stef ook nog 
auteur van diverse (internationale)  publicaties over orgelbouw en orgelspel. 
 

Deelnemers orgelmarathon 

 

Matthijs de Vreugd studeerde orgel bij Theo Jellema 
aan het Conservatorium te Groningen. Zijn master 
improvisatie behaalt hij bij Jos van der Kooij aan het 
Conservatorium in Den Haag, waar hij ook nog drie 
jaar koordirectie volgt bij Louis Buskens. Naast zijn 
studie volgt hij masterclasses bij o.a. Joris Verdin, 
Olivier Latry en Wolfgang Zerer. Hij is werkzaam bij 
Mense Ruiter orgelmakers B.V. en treedt daarnaast op 
als begeleider van diverse koren tijdens diensten, 
concerten en cd-opnamen, waaronder het Requiem 
van G. Fauré en M. Duruflé en Chichesterpsalms van 

Bernstein. Als cantor is hij verbonden aan de PKN gemeente te Vries en als  
vaste organist is hij verbonden aan Choral Voices, met wie hij de maandelijkse 
Evensong verzorgt in de Nieuwe Kerk te Groningen, en Schola Liturgica uit 
Harlingen, waar hij 4 à 5 keer per jaar mee naar Engeland reist voor het geven 
van een concert . Zo heeft hij o.a. gespeeld in de kathedralen van Canterbury, 
Durham, Ely, London (St. Pauls), Norwich, Salisbury, Winchester en York Minster. 
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Het timpe-orgel in de nieuwe kerk te groningen 

Inleiding 
 
Groningen (Stad en Ommeland) wordt tegenwoordig wel de orgeltuin van Eu-
ropa genoemd vanwege zijn grote unieke schat aan historische orgels. In de 
18e eeuw kende die tuin in de stad overigens twee grote kale plekken: de in 
1664 voltooide Nieuwe- of Noorderkerk was niet van een orgel voorzien en de 
Der Aa-kerk was sedert het instorten van de toren in 1710 ook orgelloos. Na de 
Franse Tijd veranderde die situatie. De Broerkerk werd aan de rooms-
katholieken toegewezen, maar het daar aanwezige Schnitger-orgel (1702, met 
veel pijpwerk uit 1671) werd in 1815 overgeplaatst naar de Der Aa-kerk. Toen 
bovendien de orgelmaker N.A. Lohman in 1816 de opdracht kreeg voor uitge-
breide werkzaamheden aan het Martinikerk-orgel, gingen er in de Nieuwe Kerk 
serieuze stemmen op om te bewerken dat ook de Nieuwe Kerk … van een orgel  
werde voorzien. Echt schot in de orgelzaak komt er pas door een groot legaat 
van een welgesteld gemeentelid, J.R. Oortsema, dat na zijn overlijden in 1826 
beschikbaar komt. Door een succesvolle financiële actie in de gemeente en roy-
ale bijdragen van het overkoepelende bestuur der stadskerken komt er vol-
doende geld voor een groot nieuw orgel bijeen en kan in 1828 aan  Petrus van 
Oeckelen de opdracht worden gegeven tot het maken van een frontontwerp 
en een bestek, met overleg van den Heer S.W. Trip. Petrus van Oeckelen (1792-
1878) was op dat moment actief als Organist, Klokkenist, Orgel- en Fortepi-
anomaker en speelde een belangrijke rol in het Groninger muziekleven. Daar 
was hij bevriend geraakt met de jurist Jonkheer Mr Samuel Wolther Trip (1804-
1886) die in een krantenbericht uit 1831 werd getypeerd als een kundig liefheb-
ber en gelukkig beoefenaar der toonkunst, wiens ijver en schoone talenten in 
dat vak niet genoeg kunnen worden geprezen. 
Het ontwerp van de “orgelstoel” (het orgelbalkon) werd opgedragen aan de 
stadsijkmeester, G. Kuyper. 
 

De bouwgeschiedenis van het orgel 
 
Bestek en frontontwerp van het orgel kwamen nog in 1828 gereed. Het front-
ontwerp is bewaard gebleven en toont dat Van Oeckelen niet voortborduurde 
op Groninger vormgevingstradities, maar zich liet inspireren door het Christian 
Müller-orgel (1738) in de Grote- of St. Bavokerk te Haarlem. Dit instrument ge-
noot internationale vermaardheid en er waren diverse afbeeldingen van in om-
loop. De overeenkomst tussen het Haarlemse front en Van Oeckelens ontwerp 
is zodanig groot dat dit geen toeval kan zijn. Opmerkelijk is dat Van Oeckelen  
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Doorsnede barokorgel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

doorsnede van een  
typisch West-Europees  
barokorgel met vier  
klavieren 

 
 

Bron: http://docplayer.nl/7787414 
-Woordenlijst-bij-de-les-over-orgels.html 
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Deelnemers orgelmarathon 

Janny de Vries studeerde orgel Uitvoerend Musicus 
aan het Stedelijk Conservatorium te Groningen bij 
Wim van Beek. Sinds de restauratie van het Arp Schnit-
gerorgel in de Pelstergasthuiskerk te Groningen (1991) 
is zij als beheerder verantwoordelijk voor dit instru-
ment. 
Als organiste is zij vanaf 2001 voor de avonddiensten 
verbonden aan de Wijkgemeente Martinikerk  
Groningen en voor de diensten van de Doopsgezinde 
Gemeente Groningen vanaf 2009. 

In 1999 verschijnt van haar een live CD uitgevoerd op het Schnitgerorgel in de 
Martinikerk te Groningen. 
In 2003 verleent zij haar medewerking aan de CD ‘Arp Schnitger in Nederland’. 
In 2013 werkt zij mee aan de CD ‘Vier herboren Groningse Orgels’ van de Stich-
ting Groningen Orgelland. 

 

Henk de Vries is internationaal werkzaam als 
concerterend, docerend en adviserend musicus. Hij is 
met zeer goed gevolg als Master of Music 
afgestudeerd aan de Conservatoria van Den Haag, 
Groningen en Hamburg voor de hoofdvakken Orgel 
en Kerkmuziek en studeerde daarnaast nog de 
bijvakken hedendaagse improvisatie, piano, 
klavecimbel, continuospel en koordirectie.  
Hij geeft masterclasses in binnen- en buitenland en is 
als jurylid te vinden bij internationale orgelfestivals. 
Henk is in 2014, samen met collega Peter Van Dijk uit 

Utrecht, door Stichting Martinikerk Groningen benoemd als conservator ten 
behoeve van het vermaarde en unieke orgel van deze kerk. Daarnaast is hij als 
gecertificeerd orgeladviseur betrokken bij diverse orgelrestauraties. Henk is 
cantor-organist van de Petruskerk te Zuidbroek en de Jacobuskerk te Zeerijp. In 
2016 wordt Henk benoemd als organist in de Martinikerk te Groningen voor de 
diensten van het GSp. 
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Deelnemers orgelmarathon 

 
 

 

Erwin Wiersinga studeerde aan het Stedelijk Conser-
vatorium te Groningen bij Wim van Beek en behaalt 
het Diploma Uitvoerend Musicus orgel ‘met onder-
scheiding’. Ook behaalt hij het diploma Uitvoerend 
Musicus piano. Hij concerteert in vele Europese landen 
alsmede in Korea, China, Japan en de USA. Recentelijk 
trad hij met het Concertgebouw op in de Carnegiehall 
te New York. Hij is te beluisteren op verschillende CD’s 
en spelend op belangrijke historische orgels. Erwin 
Wiersinga is regelmatig actief in verschillende orkesten 
waaronder het Concertgebouworkest en is organist 

op het Hinsz-orgel in de Nederlands Hervormde kerk te Roden. Hij is 
orgeldocent aan de Universität der Künste te Berlijn en aan het Prins Claus 
Conservatorium te Groningen. Hij was gastdocent aan verschillende 
conservatoria in Europa en in Beijing, Tokyo en Seoul. In 2014 wordt hij, samen 
met Leo van Doeselaar, benoemd tot titulair organist op het wereldberoemde 
Arp Schnitger orgel in de Martinikerk te Groningen. 

 

          Timpe-orgel in de steigers 
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Het onderhoud van het Nieuwe Kerkgebouw en orgel  
kost veel geld. Wilt u eenmalig een bijdrage leveren?  

Dat zouden wij erg op prijs stellen. 
 
 

 

Direct bijdragen via tikkie 

 
U kunt via Tikkie (elke bank; geen app nodig) 
een eenmalige gift geven van 3, 5 of 10 euro. 

U betaalt met iDeal.  
Scan één van onderstaande codes   

 
 
 
 
 
 
 
 

of ga naar één van de websites hieronder 
  

kerk050.nl/tikkie3         kerk050.nl/tikkie5          kerk050.nl/tikkie10 

 
 

Een bijdrage overschrijven? 
 

zie onze website 
 

http://nieuwekerkgroningen.nl/contact 

Een Eenmalige bijdrage 


