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Van

OECKELENORGEL
begint aan
tweede leven

Dolf Tamminga (met stemhoorn) aan de
achterkant van
het Van Oeckelenorgel in Oldenzijl.

I

OLDENZIJL - Nog één nacht
slapen en dan is de kerk van
Oldenzijl officieel een orgel
rijker. Morgen vindt de overdracht plaats van het Van
Oeckelenorgel uit de voormalige kerk van Garsthuizen aan
de Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl (SNO). Nu is het nog in
eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken. Het orgel begint aan een tweede leven op nog geen vijf kilometer
van de plek waarvoor het ooit
gebouwd is. En dat is heel bijzonder, vindt orgelrestaurateur
Dolf Tamminga van Mense
Ruiter Orgelmakers uit Ten
Post.
door Marja Spakman

„In de eerste plaats is het natuurlijk al bijzonder dat dit orgel beschikbaar kwam”, legt Tamminga
uit. „Dat het dan ook nog een passende plek kan krijgen bij de
buurman, maakt het nog specialer.
Dat is iets dat zelden voorkomt.”
Het orgel stond jarenlang ‘omkist’
in de bouwvallige kerk van Garsthuizen. Pogingen om die kerk gerestaureerd te krijgen waren, ondanks veel inspanningen van betrokkenen, op niets uitgelopen. In
2015 werd de Garsthuizer kerk gesloopt. Het orgel was inmiddels uit
de kerk verwijderd en opgeslagen.
Het werd onder leiding van Tamminga gerestaureerd en uiteindelijk, vier jaar later, geplaatst in de
kerk van Oldenzijl.
„Met restauraties van muziekinstrumenten gaat het wat anders
dan met andere klussen”, vertelt
Tamminga. „Een van de basisvoor-

waarden om dit werk goed te kunnen doen, is dat je aansluiting hebt
bij het instrument. Net zoals je een
boek van de ene schrijver mooier
vindt dan dat van een andere auteur, zo is dat ook met instrumenten. Bij zo’n restauratie wordt een
adviseur gezocht, die zich aangesproken voelt door het instrument.
In dit geval was dat Theo Jellema.
Het Van Oeckelenorgel is bijzonder gaaf door de geschiedenis
heen gekomen”, gaat hij enthousiast verder. „Dat beleef je niet zo
vaak. Waarschijnlijk is het orgel
niet heel veel bespeeld en is men
er qua onderhoud vooral afgebleven.” Natuurlijk moest er nu het
nodige aan gedaan worden. Hout
werkt nu eenmaal, het scheurt en
dan ontstaat er lekkage. Leer veroudert en moet worden vervangen.
En alles moet bij langs gelopen
worden. „Maar er zat weinig slijta-

Kerkinstrument
verhuisd van Garsthuizen
naar Oldenzijl
ge in het orgel. Vervuiling was eigenlijk nog het ergste. Wat er nu
staat, is dus nog steeds heel erg origineel en gaaf. Dat is ook steeds
het uitgangspunt geweest: behoud
gaat voor vernieuwing, om zo het
stukje geschiedenis, dat nog ongeschonden is, over te leveren. Want
bij iedere ingreep die je doet, gaat
er iets verloren.”

Relatief jong
Voor het zover was, ging het bestuur van de SNO niet over één

nacht ijs. Een belangrijke vraag
was of het instrument, dat toch relatief jong is (het orgel is in 1900
gebouwd, M.S.), wel in een dertiende-eeuwse romaanse kerk zou passen. De SNO won advies in bij een
aantal prominente deskundigen.
Zij oordeelden unaniem positief.
Bij het plaatsen deden zich twee
belangrijke uitdagingen voor: hoe
kon het orgel op een aardbevingsbestendige manier geplaatst worden en hoe zou gezorgd kunnen
worden voor een stabiele construc-

tie voor het uitkragende orgel, dat
ver over de rand van de orgelbalustrade steekt. Om dat te realiseren, werd in de Oldenzijlster kerk
de orgelgaanderij aangepast. Met
dit soort maatwerk moet soms tegen de oorspronkelijke plannen in
gehandeld worden. Zo zouden
eerst delen worden gebruikt van
de oude balustrade om zoveel mogelijk originele onderdelen bij het
instrument te houden. „Maar dat
zou voor tachtig procent niet passen,” aldus Tamminga, „omdat in
Garsthuizen de balustrade gebogen was, terwijl hij in Oldenzijl
recht moest worden. De onderdelen die hergebruikt zouden worden, waren ook nog eens in zo’n
slechte staat, dat hergebruik eigenlijk geen optie was. Toen besloten we om een nieuwe balustrade
te maken, passend bij het orgel.”
Tamminga, werkzaam bij Mense
Ruiter sinds 1977, heeft niet alleen
die nieuwe balustrade ontworpen,
maar ook nog iets anders, onzichtbaar voor het publiek. „Achter het
front, boven de hoofdkas, stond
een wat wankel dakopbouwtje van
panlatten en dakleer om de pijpen
te beschermen. Daar hebben we
nu een mooi dakje gemaakt. Maar
wel op een manier zoals Van Oeckelen het had kunnen maken.”
Dat gold eveneens voor de verstevigingen in het orgel. Ook daar is
gewerkt met materialen, constructies en afmetingen zoals Van Oeckelen het had kunnen doen, al was
er in zijn tijd natuurlijk nog geen
sprake van aardbevingen. „Dat
kan alleen als je een gedegen kennis hebt van de betreffende orgelbouwer. Omdat ons bedrijf van
oudsher veel te maken heeft met
het werk van Van Oeckelen is er
veel kennis over hem in huis.”
Steeds werd er gehandeld naar bevind van zaken. Zo ging het ook
met het schilderwerk. Dat was nogal beschadigd en opnieuw schilderen was dus een optie. „Maar de
deskundigen, Veldman en Velt-

man, gaven aan dat het ook anders
kon. Op zo’n moment luister je
naar die expertise en volg je hun
advies.” De klank van het orgel
moest natuurlijk zo dicht mogelijk
bij het origineel blijven. Maar wat
was dat origineel? Best lastig, want
er is in al die voorbije jaren natuurlijk wel aan het orgel gewerkt.
En dan ook nog de demontage en
de
herplaatsing.
Tamminga:
„Eerst zijn alle pijpen weer op het
orgel geplaatst. Vervolgens is geluisterd naar het klankbeeld, dat
toen ontstond. Dat leverde in eerste instantie wat onzekerheden op.
Daarom zijn we naar de kerk van
Westerbroek gegaan, waar ook
een Van Oeckelenorgel staat, om
ons daar een beeld te vormen.
Toen wisten we welke kant we op
moesten. Het is steeds opnieuw
een zoektocht om de goede richting te vinden.”

Tot slot
„Het is een heel mooi en open proces geweest”, kijkt Tamminga terug. „We hebben samen gewikt en
gewogen en alles kon worden besproken. Dat is terug te zien en zeker ook te horen in het uiteindelijke resultaat. Het is mooi dat het
orgel in al zijn gaafheid weer in
een ambiance staat waarvoor het
is gemaakt. Dat de kerk ervan verandert? Toevoegingen zijn van alle tijden. Van oorsprong stonden
er ook geen banken in de kerk, er
verandert altijd wel iets. Als dat
goed is voor de gebruikers, is daar
ook niets op tegen. Belangrijk is
dat je zuinig bent op je monumenten en zorgt dat die weer een goede bestemming krijgen. Dat is hier
gebeurd.”
Na overdracht van het orgel van
SOGK aan SNO is er zaterdag
‘open kerk’ in Oldenzijl. Iedereen
kan dan tussen 12.00 uur en 16.00
uur het orgel, dat dan uiteraard
ook zal worden bespeeld, komen
bewonderen.

Pieterbuurster debuteert met roman

DE LANGZAME LEZER
PIETERBUREN - Kees Weidinger (1948) uit Pieterburen
heeft zijn leven lang verhalen
verzameld. ,,Daarmee kwam ik
zo boordevol te zitten, dat het
maar eens naar buiten moest
worden gebracht. Het is een geschiedenis vol tragiek en humor, scherpe observaties en
wrange constateringen. Mijn
debuutroman, De Langzame Lezer, is daarvan het kasboek’’,
vertelt hij. Het is een driehonderd pagina’s tellende meeslepende autobiografische roman
geworden, die leest als een
roadmovie. De Noord-Groninger is er blij mee. En zijn debuut als schrijver smaakt naar
meer, want Weidinger denkt
binnenkort aan zijn tweede
boek te beginnen.
door Erik Post
Kees Weidinger heeft tijdens zijn
werkzame leven de kost verdiend
als freelance-cameraman en daarnaast vanaf eind jaren tachtig
scenario’s geschreven voor onder
meer de NCRV-comedyserie In de
clinch. Ook schreef hij enkele afleveringen van de TROS-dramaserie
Zal je gebeuren en de zeer populaire VARA-series Zeg ‘ns Aaa en Oppassen. Begin jaren negentig besloot hij het drukke Westen te ontvluchten. Hij verruilde met zijn gezin ‘t Gooi voor Pieterburen. ,,En
sindsdien kan ik niet meer stoppen
met zingen. Kijk eens naar mijn
overburen’’, zegt hij wijzend naar
de monumentale Petruskerk en
botanische tuin Domies Toen. ,,Dat
is toch geweldig. Na het nuffige
Gooi zijn mijn vrouw en ik hier
meteen zo zielsgelukkig geworden.
Bijkomend voordeel was natuurlijk dat je in die tijd bij wijze van
spreken de huizen nog zo’n beetje
cadeau kreeg bij de margarine. Als
je dit in ‘t Gooi had willen kopen,
had ik John de Mol moeten heten.
Ik bleef overigens na de verhuizing
wel gewoon in het Westen werken.
Dat is toch een afstandje van niks.
Dat gemiep daar altijd maar over,

daar word ik zo moe van. We verplaatsen ons toch niet meer met
paard en wagen? Dat moet je eens
aan een Amerikaan uitleggen, dat
je een paar uur moet rijden om ergens te komen. Inmiddels hebben
we ons leven gelukkig zo ingericht
dat we niet meer heel vaak naar
de Randstad hoeven. We zijn tot
ons grote genoegen echte provinciaaltjes geworden. Zo af en toe bezoek ik de stad Groningen om cultuur te snuiven en rond te hangen
bij boekhandel Van der Velde.
Dat is genoeg. Heerlijk. Een bezoek aan de Albert Heijn in Winsum of een beetje rondstruinen en
domweg gelukkig zijn in Dokkum
voelt als vakantie.’’
Maar het schrijven van scenario’s
en columns voor vakbladen is natuurlijk iets heel anders dan het
schrijven van een boek. Weidinger
had echter een missie en wilde zijn
verhaal kwijt. ,,Amper vier weken
oud mocht of wilde mijn moeder
mij niet meer hebben. Ik belandde
op de kinderafdeling van een
Delfts ziekenhuis. Daar lag ik, beschikbaar gesteld door instanties,
voor een echtpaar dat adoptie
overwoog. Hier begint het verhaal
van Daniël Reineck, met die achternaam ben ik ter wereld gekomen, wiens leven steeds meer defect raakte. Hij belandde van de
goot in een rijkeluisgezin met bedienden enzo. Pas toen ik op dertigjarige leeftijd mijn biologische
moeder ontmoette, keerde voor
mij het tij. Dat is dus een boek geworden, maar het zou aanvankelijk anders gaan. Journalist en
schrijver Gerard van Westerloo
heeft in de jaren negentig eens
een portret van mij gemaakt voor
Vrij Nederland. Ik heb daar later
een script van gemaakt voor een
televisiefilm. De AVRO was meteen dolenthousiast. Er werd een
prachtig budget beschikbaar gesteld en ik mocht zelf eersteklas
acteurs uitzoeken. Alles was geregeld. De camera’s stonden letterlijk al in positie. Toen brak ineens
de pleuris uit in omroepland. De
bazen wilden niet meer met buitenproducenten werken. Ik kreeg
alles keurig betaald, maar er ging
een dikke streep door het project.

Kees Weidinger: ‘Niemand
zat te wachten
op een ouwe
lul, die voor het
eerst een boekje
schrijft’.

I

Ik heb dat een tijdje laten rusten.
Maar het is dus De Langzame Lezer geworden. Maar een boek is
iets heel anders dan een scenario.
Je moet niet te veel gaan babbelen, maar een punt maken. Daar
moest ik in het begin flink aan
wennen, maar toen gingen letterlijk alle remmen los. En het plot
was van meet af aan bekend. Ik
had geen blokkades. Dat is lekker
werken. Het zijn uiteindelijk driehonderd geworden, maar zeshonderd pagina’s zou ook geen probleem zijn geweest. Tijdens het hele proces had ik een groepje lezers,

bestaande uit nuffige taalpuristen
en zeiksnorren. Zij waren lovend.
En dat stimuleert natuurlijk. Hoe
ik het boek zelf kort zou samenvatten? Het gaat over een zestigplusser, die zwaar dyslectisch is,
die het plan opvat om al zijn boeken, die hij eerder nauwelijks
heeft ingekeken, maar eens allemaal te lezen. En uit te lezen. Maar
opnieuw lijkt dat voornemen te
stranden. Hij leest letters die hij
met regelmaat verkeerd rangschikt waardoor onjuiste woorden
ontstaan. Zo voegt hij aan ieder
boek onbegrijpelijke eigen zinnen

toe. En dus zet hij telkens weer
wat bedoeld was als leesplezier terug in zijn boekenkast. Daarbij zal
hij zichzelf en het boek wijsmaken
dat hij het later alsnog zal lezen.
Op een gegeven moment besluit
hij dat hij maar beter kan gaan
schrijven in plaats van lezen. Maar
ja, gaat deze zo moeizaam levende,
door dyslexie en absences (epileptische aanvallen, EP) geplaagde
extreem linkshandige autodidact
ooit een letter op papier krijgen...’’
Ik heb in U2pi in Den Haag een
prima uitgever gevonden. En dat
viel niet mee. Alle grote uitgevers

worden letterlijk overspoeld met
boeken. Ik had wat connecties,
maar dat hielp niet veel. Niemand
zit te wachten op een ouwe lul die
voor het eerst een boek schrijft.
Men wil graag met jonge mensen
een oeuvre opbouwen. Dat is absurd, maar wel de waarheid. Nescio heeft ook niet veel boeken geschreven, was mijn verweer. Ook
dat hielp niet. Of je moet bekend
zijn. Als Daphne Deckers een kutboekje over haar eierstokken
schrijft, staan ze in de rij. Voor mij
niet. Zondag heeft de boekpresentatie plaatsgevonden bij boekhan-

del Van der Velde in Dokkum. En
de reacties zijn positief. En nu heb
ik dus ineens een boek. Dat is toch
een apart gevoel. ‘Ik kan mij nu
niet meer met iedereen inlaten’,
heb ik laatst gekscherend tegen
wat dorpsgenoten gezegd. Ze kwamen niet meer bij van het lachen.
Of het naar meer smaakt? Ja! Als
dit hele circus een beetje achter de
rug is, begin ik met het schrijven
van mijn tweede roman. Daarnaast
zou ik het leuk vinden om af en toe
een column te schrijven over dingen die mij opvallen. Misschien
komt dat er ook nog van.’’

