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Voorwoord en jaarverslag

Geachte vrienden,

In het afgelopen jaar 2009 kwamen we als bestuur zes maal bijeen in de Haddingestraat om ons met diverse vrien-
denzaken bezig te houden. Na de wijzigingen waarover ik u in het vorige bulletin heb bericht, bleven bestuurssamen-
stelling en taakverdeling verder gelukkig ongewijzigd. Dat betekende dat we ons ten volle konden bezighouden met 
de gebruikelijke zaken: programmering, publiciteit, fondsenwerving enz.
Ook nu was de programmering van de Orgel anders-reeks weer opvallend anders dan die van andere orgelseries in 
deze regio: waar immers combineert men orgel met stomme film, of orgel met synthesizer en geïmproviseerde muz-
iek, of, weer heel anders, orgel en blazerskwartet? Overigens gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat we door die steeds 
wisselende programma’s ook wel moeite moeten doen om de steeds wisselende publieksgroepen te bereiken. Geluk-
kig zien steeds meer mensen ook de constante kwaliteit van de programmering waardoor ze zich als luisteraar ook wel 
eens begeven op wat minder bekend terrein. De musici zijn zonder uitzondering positief over de sfeer en akoestiek 
van het gebouw. En dat is mooi, want dit goede gerucht komt de podiumfunctie van ons kerkgebouw ten goede.
We danken u als donateur voor uw steun in het afgelopen jaar die het ons mede mogelijk maakte activiteiten te ont-
plooien. We realiseren ons dat het bescheiden is wat we u als “contraprestatie” kunnen bieden: slechts zo nu en dan 
een bulletin, een korting op de entree van de eigen concerten. Toch hopen we dat u uw band met de Vriendenstich-
ting wilt voortzetten. Graag zien we u ook het komende jaar als concertbezoeker en als deelnemer aan het zogenaamde 
Brandenburgs buffet. Aan dit gezamenlijke initiatief van de lutherse gemeente en het Luthers Bach Ensemble gaan 
wij nu als vrienden ook deelnemen. U zult hiervoor in het komende seizoen een uitnodiging ontvangen.
In het bulletin dat voor u ligt treft u een bijdrage aan van Tymen Jan Bronda over het prachtige nieuwe kistorgel. 
Verder vertel ik u iets over een ontwerptekening van één van de gebrandschilderde vensters die ons onlangs werd 
aangeboden.

Namens het bestuur,
Rienk Bijma
voorzitter

Toekenning ANBI-status

Onlangs hebben we van de Belastingdienst het mooie bericht ontvangen dat Stichting Vrienden Lutherse Kerk 
Groningen is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze toekenning betekent voor u als 
donateur dat u de giften die u vanaf 1 januari dit jaar aan ons overmaakt af kunt trekken van de inkomsten- of ven-
nootschapsbelasting.
Voor meer achtergrondinformatie kunt u terecht op de website van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl).

Wim Tamminga
penningmeester

Stichting Vrienden Lutherse Kerk Groningen
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Een nieuw instrument voor het Luthers Bach Ensemble

Op zondag 6 juni, 15 uur, neemt het Luthers Bach Ensemble in de Der Aa-kerk van Groningen een nieuw instrument 
in gebruik: een kistorgel gebouwd door de firma Jürgen Ahrend uit het Duitse Leer. Deze bijzondere middag zal worden 
ingeluid met een van de grote openingssinfonia’s uit de cantates van Johann Sebastian Bach. Barokkenner en specialist 
Reitze Smits zal aan het klavier plaatsnemen. Verder werken het projectkoor, het kleinkoor, solisten, en het barokorkest van 
het LBE mee. Zij zullen onder meer de Lutherse Mis in G en de cantate “Wer Dank opfert der preiset mich” van Bach ten 
gehore brengen. In wat volgt wil ik graag het nieuwe kistorgel bij u introduceren. 

Al eeuwen lang bestaan er naast de alom bekende grote kerkorgels ook kleinere, vaak transportabele instrumenten. 
Vaak waren ze bedoeld voor huiselijk en kamermuzikaal gebruik, maar ook werden ze wel in kerken als begeleidingsin-
strument gebruikt. Er waren twee typen, het ‘positief ’ (van het Latijnse ‘positus’, neergezet ) en het ‘portatief ’ (van 
‘portatus’, gedragen) dat tijdens het musiceren wordt gedragen. Voor dat laatste is het pas gebouwde instrument van 
het Luthers Bach Ensemble niet geschikt; het nieuwe orgel is een positief.

Positieven zijn er overigens ook weer in soorten en maten. Bekend is het grote formaat in de vorm van een secretaire 
met een klaviatuur ter hoogte van het schrijfblad en daarboven een twee-voets pijpenprospect. Een kleinere variant 
van het positief is het zogenaamde kistorgel, tot welke soort ook het nieuwe instrument van het LBE behoort. Hier 
ontbreekt de bovenbouw en heeft het pijpwerk een plek gevonden in de kist onder en voor het klavier. Het instru-
ment is compact en laat zich daardoor gemakkelijker transporteren. Voor het Luthers Bach Ensemble, dat ook wel 
eens op reis gaat, is dit een belangrijk voordeel. Ook in de kerkzaal van de Lutherse kerk Groningen, waar het instru-
ment zal komen te staan, is het handig dat het gemakkelijk kan worden verplaatst. Het orgel zal naast de belangrijke 
functie in het orkest van het LBE ook de Lutherse Cantorij ten dienste staan.
Het nieuwe instrument is gebouwd door de firma Jürgen Ahrend te Leer. Deze Duitse firma tekende in het nabije 
verleden voor belangrijke restauraties in Stad en Ommeland. Zo restaureerde ze bijvoorbeeld het Arp Schnitgerorgel 
in de Martinikerk en het oude Hendrick en Johannes Huys orgel in de Antoniuskerk te Kantens. Ook bouwde Jür-
gen Ahrend al lange tijd
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‘Truhenorgeln’ (kistorgels) in barokke stijl. Nu sinds een paar jaar zoon Hendrik Ahrend aan het roer van de firma 
staat, zijn onder zijn leiding de kistorgels geperfectioneerd en vonden kleine retouches van het basismodel plaats.
Het nieuwe instrument van het LBE is een van de meest unieke exemplaren in de serie kistorgels die inmiddels in 
Leer zijn gebouwd. Op voorstel van Hendrik Ahrend is besloten kas en pijpwerk geheel uit notenhout te vervaardi-
gen. Daarbij werd voor de kas gebruik gemaakt van vlammend Frans notenhout. De kleur van het kernhout varieert 
van warm middelbruin tot goud. Prachtige donkere nerven en vlammende patronen geven het een bijzondere teken-
ing. 
Het pijpwerk is grotendeels gemaakt van Amerikaans notenhout. Ook dat is bijzonder, aangezien normaliter het
pijpwerk van massief eiken wordt gemaakt. Voor de boventoetsen is gebruik gemaakt van been en ebbenhout, voor de 
ondertoetsen van het klavier van letterhout. Dit laatste wordt ook wel ‘slangenhout’ genoemd omdat men met enige 
fantasie in het hout s-jes of slangetjes kan zien. Ook de beroemde Hamburgse orgelbouwer Arp Schnitger gebruikte 
al deze houtsoort, die hij daarvoor uit Suriname liet importeren.
De orgelkas is met het oog op transport opgebouwd uit een boven- en onderdeel. Het kleinere onderdeel bevat de 
keilbalg en elektrische windmotor. Het bovenste deel bevat windlade, pijpwerk, mechaniek en een afneembare les-
senaar. Aan weerszijden zijn twee grepen bevestigd waarmee het instrument eenvoudig opgetild kan worden.
De klaviatuur loopt van C tot en met d3 (op 415 Herz) en is zowel een halve toon omhoog als naar beneden verstel-
baar. Haar mechaniek functioneert uiterst eenvoudig en is daardoor zeer precies: via een kaarsrecht stekermechaniek 
worden de ventielen in de onderliggende windlade direct geopend. De bediening van de registers be-vindt zich rechts 
van de klaviatuur en is direct aangesloten op de slepen van de windlade. De registers zijn verdeeld in bas en discant. 
Het pijpwerk staat alleen in het bovenste deel van het orgel en is uiterst ergonomisch opgesteld. Het basisregister (op 
8-voets basis) is een Gedackt (heeft daardoor maar een 4-voets lengte nodig) en bestaat uit dunwandig notenhout 
met enge mensuur. De baspijpen van de Gedackt zijn liggend gestapeld. De grootste pijpen vormen de achterwand 
van het instrument. Aan voor- en zijkanten is het instrument voorzien van snijwerk om uitstraling van het pijpwerk 
naar buiten te optimaliseren. Het snijwerk is een replica van het snijwerk dat te vinden is in het historische Mander-
scheidt positief dat in Fribourg (Zwitserland) staat. Naast de Gedackt is gekozen voor nog een 8-voets register, zij 
het dan alleen op drie tonen na discant. Om aan te sluiten bij de huidige opvattingen in de wereld van het barokke 
continuospel is gekozen voor een Principal 8’ vanaf klein a. Dit register is eveneens van notenhout gemaakt.
Dan resteren nog de Gedacktflöte 4‘ en de Octave 2‘ (notenhout). De mensuren van de 4-voet lopen naadloos over in 
die van de Gedackt. Ze vormen daardoor als het ware één register. De klank van het instrument is weliswaar kamer-
muzikaal gedacht, en daarom ook op de kamersterkte ingesteld, maar draagt toch heel goed in grote kerkruimten. De 
bas van de Gedackt is naar onderen toe mooi belijnd en spreekt goed aan. De 2-voet is een open Octaaf van noten-
hout en is met een metalen stemlap bij te stemmen. Ze staat geheel vooraan op de windlade. In grote ruimten komt 
het orgel goed door, met name door de achterwand en doordat de discantregisters voor in het orgel aanwezig zijn 
en goed door het snijwerk heen komen. In het ensemblespel onderscheidt zich het orgel van de overige barokke in-
strumenten en draagt ook het middengedeelte van de orkestklank. De speelaard van het instrument is buitengewoon 
plezierig te noemen. Er is goed contact met de ventielen en het mechaniek is regelmatig en geruisloos afgesteld. De 
ventieldruk is, zij het beperkt, goed voelbaar. Mensuren van het klavier zijn kleiner dan die van een groot kerkorgel. 
Wel is naar klassiek voorbeeld een ruimere afstand genomen tussen de boventoetsen cis en dis.

Tymen Jan Bronda, 
artistiek leider Luthers Bach Ensemble
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Specificaties:
dispositie:   Gedackt 8‘    Principal  8‘  (vanaf a0)   Gedacktflöte 4‘    Octave 2‘ (Amerikaans notenhout)
toonomvang:          C – d³    (bij  a1 = 415 Herz)        
klaviatuur:                 transponeerbaar naar 465 en 440 Herz 
speelmechaniek:      slijtvrije stekermechaniek
bediening registers:   bas en discant
windlade:              eikenhout,  gedeelde slepen
windvoorziening:       keilbalg und elektrische windmotor in onderste deel ingebouwd.
kas:                  vlammend Frans notenhout; gesneden vullingen 
maten:         breedte ca. 96 cm (103 incl. grepen), hoogte 98 cm (onderste deel 29 cm), 
                                diepte 48 cm
bouwjaar:  2009-2010
 

De verwerving van het instrument is mede tot stand gekomen door:
Prins Bernhard cultuurfonds Groningen
Kattendijke / Drucker Stichting Amsterdam
Maatschappij van Welstand Amersfoort
Van den Berch van Heemstede Stichting Den Haag
VSB fonds Groningen
Stichting Luthers Diaconessenhuis Amsterdam
Fonds Lidmatenhuis ELG Rotterdam
Protestantse stichting het Groene Weeshuis Groningen
Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel Naarden
Fonds voor de Landbouw Groningen
individuele donateurs

advies & aanbeveling:
Hendrik Ahrend
Sietze de Vries
Cor H. Edskes
Jan Willem van Willigen
Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen
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Nader licht op een venster

Als Stichting houden we u graag op de hoogte van allerlei vondsten die betrekking hebben op het nabije of verre 
verleden van het kerkgebouw in de Haddingestraat. Zo meldde onlangs een van de zangers in een projectkoor aan 
Tymen Jan Bronda, dat zij in het bezit was van enkele ontwerptekeningen voor een gebrandschilderd venster in het 
gebouw. Zij wilde ze wel overdragen, mits daarvoor belangstelling bestond. Nieuwsgierig geworden, maakte ik een 
afspraak met haar. Het bleek te gaan om een ontwerptekening op ware grootte, een zogenaamd carton, voor de voor-
stelling van de aartsengel Michaël in gevecht met de draak. Deze voorstelling is onderdeel van een van de vensters die 
in 1946 in de noordmuur werden aangebracht bij gelegenheid van het 250-jarig bestaan van het kerkgebouw.* 

 

De tekening en het venster verschillen nogal in sfeer, maar dat heeft natuurlijk te maken met het verschil in medium. 
Het gebrandschilderde raam heeft volle kleuren, terwijl de ontwerptekening meer aquarelachtige tinten laat zien. In 
de uiteindelijke uitvoering is de tekening verder nauwkeurig gevolgd. Dat geldt ook voor de – overigens foutieve – 
tekstverwijzing bij het bijbelcitaat uit de eerste Johannesbrief, ‘En dit is de Overwinning die de Wereld overwint: ons 
Geloof ’. Volgens zowel de tekeningen als het venster zou de tekst ontleend zijn aan I Joh. 4:5,
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maar dat moet zijn I Johannes 5:4. De draak mag dan verslagen zijn, de zetduivel en zijn trawanten lijken onuit-
roeibaar... 

De drie vensters in de noordgevel verbeelden in symbolen-
taal geloof, hoop en liefde. De voorstelling van aartsengel 
Michaël in gevecht met de draak vormt het onderste deel 
van het linkerraam, dat aan het geloof gewijd is. De tek-
eningen is gemaakt door beeldend kunstenaar H.N.G. ten 
Hoopen, naar aanwijzingen van de toenmalige predikant 
van de lutherse gemeente, ds. C.J. Munter. Ten Hoopen, 
werkzaam bij de firma Koster te Groningen, zal het 
ontwerp samen met collega-glazeniers hebben uitgevo-
erd. Een van hen was beeldend kunstenaar Eef Scheffers, 
uit wiens nalatenschap dit carton afkomstig is. Naar zijn 
dochter mij vertelde, dankte Scheffers veel van zijn kennis 
van het glazeniersvak aan Ten Hoopen. 

We bedanken mevrouw Leonie Scheffers voor het over-
dragen van de ontwerptekening. De kerkeraad van de Lutherse gemeente heeft ingestemd met ons voorstel de teken-
ing onder te brengen in het archief van de lutherse gemeente dat wordt bewaard bij de Groninger Archieven. 
Eerstdaags zal ik de ontwerptekening daar dus gaan aanbieden. 
 

Rienk Bijma

*. Zie Johan Jeltema, ‘De ramen van de lutherse kerk te Groningen’, Groninger Kerken 25 (2008), pp. 71-76.

Over de luchter van Borchardt

In een eerdere aflevering van dit bulletin heeft u kunnen lezen over de pogingen die in het werk werden gesteld om de 
kroonluchter uit 1733 die ooit het kerkgebouw in de Haddingestraat sierde daar te laten terugkeren. De Borchardt-
stichting, opgericht om het niet geringe bedrag dat voor de aankoop benodigd was bijeen te brengen, was er inmid-
dels vrijwel in geslaagd voldoende toezeggingen van de benodigde gelden te verwerven.
Met ontsteltenis lazen zij dan ook in maart in het Dagblad van het Noorden dat de eigenaar de luchter inmiddels 
had verkocht aan het Westerwolds Monumentenfonds, de nieuwe eigenaresse van de borg in Wedde. Enige uiterste 
pogingen om verkoper en koper ertoe te bewegen deze transactie terug te draaien, bleven zonder resultaat, zo hoor 
ik vandaag van een van de leden van de Borchardt-stichting. Voor hen en voor alle anderen die hadden gehoopt op 
terugkeer van dit historische sieraad een teleurstellende ontknoping.

Rienk Bijma, 19 mei 2010
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De Stichting Vrienden Lutherse Kerk Groningen heeft als doel de ondersteuning van het instandhouden van het 
lutherse gebouwencomplex aan de Haddingestraat 23 te Groningen. Donateurs die minimaal € 15,- of meer per 
jaar bijdragen, ontvangen dit bulletin gratis.

Losse nummers zijn verkrijgbaar voor € 1,50 

Aanmeldingen als donateur zenden aan:
Stichting Vrienden Lutherse Kerk Groningen
secretariaat: Haddingestraat 21
9711 KB  GRONINGEN

Postbank 2808331 Groningen
website: www.svlk.nl
email: info@svlk.nl

Colofon

Redactie: 
Tymen Jan Bronda
Victor M. Schmidt

Voorpagina:
Op de voorpagina de ontwerptekening voor een deel van een venster in de noordmuur van de Lutherse kerk, voor-
stellende de aartsengel Michael op een eenhoorn in gevecht met een draak.

Uitgave van de SVLK te Groningen
© 2010 SVLK Groningen
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