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Uit de inhoud
Interview met 
Jaap Jan Steensma
Gerco Schaap interviewt 

het jongste redactielid van 

De Orgelvriend. Steensma 

rondde in 2014 de Landelijke 

Opleiding Tot Orgeladviseur 

af en werkt sindsdien als 

gecertificeerd orgeladviseur. 

Daarnaast is hij organist van de Universiteit Utrecht 

en de Torenpleinkerk in Vleuten en is hij een actief 

publicist. ‘Aan kennis heb je alleen iets als je die deelt’

5

Het Bätz-orgel in 
de Torenpleinkerk 
te Vleuten
Het orgel dat Gideon 

Thomas Bätz rond 1809 

in de Hervormde Kerk van Vleuten plaatste is 

in 2019/2020 gerestaureerd door Van Rossum 

Orgelbouw onder advies van Peter van Dijk en Jaap 

Jan Steensma. Laatstgenoemde kwam met het idee 

in dit orgel een stemming van Van Heurn aan te 

brengen. Hij is nu vaste organist

Muziekbijlage
De geboorte van een kleinkind is niet zelden 

een inspiratiebron voor het componeren van 

muziek. Ons redactielid Dick Sanderman schreef 

een bewerking over het lied ‘Zie onze kinderen 

tot U gaan’ (Weerklank Lied 318) “bij de geboorte 

van onze kleindochter Rivka Sanderman op 

1 februari 2021” 

Gerben Mourik 
25 jaar concertorganist
Gerben Mourik maakte de afgelopen 

jaren vooral naam als improvisator. 

Zijn eerste officiële orgelconcert 

gaf hij op 14-jarige leeftijd in de 

Hervormde Kerk van Kijfhoek. 

Tegenwoordig is hij organist in 

Oudewater en in het cultureel 

centrum ‘de Stad Klundert’. Op 23 april geeft hij een 

jubileumconcert in de Utrechtse Domkerk

Het Harrison & 
Harrison-orgel in 
Wijk bij Duurstede
Behalve een prachtig gerestaureerd 

Kiespenning-orgel uit de 17e eeuw 

staat er sinds november 2019 in 

het koor van de Grote Kerk een 

Engels orgel van de firma Harrison 

& Harrison, afkomstig uit Bishop 

Auckland en gerestaureerd door 

vrijwilligers, aangestuurd door de Stichting Concerten 

Grote Kerk. Het voldoet uitstekend bij de Choral 

Evensongs die hier worden gehouden
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Actueel

Redactie: Gerco Schaap

Nieuwsberichten kunnen uiterlijk 4 weken 
vóór publicatie worden gemeld aan de 
eindredactie, Postbus 5014, 3740 GA  Baarn, 
of gemaild aan orgelvriend@ziggo.nl, zo 
mogelijk met kleurenafbeelding. De redactie 
is niet verantwoordelijk voor de inhoud en 
behoudt zich het recht voor om berichten te 
redigeren of niet op te nemen.

Uit de orgelwereld

Het Orgelpark als 
compositiewerkplaats
Het Orgelpark is al een jaar gesloten 

vanwege het coronavirus. Maar dat 

wil niet zeggen dat er stil wordt afge-

wacht. Het Orgelpark activeert zijn 

missie voor musici en componisten. 

Vanaf medio april 2020 is de accom-

modatie van het Orgelpark weer 

opengesteld voor componisten en 

musici die er gratis terecht kunnen 

voor repetities en voorbereidingen 

op concerten die in de toekomst 

te horen zullen zijn. Ook heeft het 

Orgelpark aan een tiental componis-

ten opdrachten verstrekt; de com-

posities zullen te zijner tijd als een 

soort estafette worden uitgevoerd. 

De laatste maten van elke compositie 

zijn de eerste maten van de volgende 

compositie. De uitvoeringen volgen 

later in betere tijden. Zeven compo-

nisten, onder wie Jasna Veličkovič, 

Boris Bezemer, Eric de Clerq, Sander 

Germanus en Samuel Vriezen, gingen 

aan de slag en inmiddels is het stokje 

alweer doorgegeven aan de acht-

ste componist, Anthony Leigh Dun-

stan. Op orgelpark.nl zijn impressies 

op film vastgelegd. De meest recente 

versie staat steeds bovenaan. 

Iepers Anneessens-orgel 
wordt gerestaureerd
Het orgel in de Sint-Maarten-Sint-

Nicolaaskathedraal in het Belgische 

Ieper wordt voor de eerste keer in 

te Menen, en kreeg een front dat was 

ontworpen door de kerkarchitect, 

Jules Coomans. Het instrument werd 

ingewijd in de hoogmis van 14 juli 

1931, waarna Louis Vanhoutte en de 

kathedraalorganist Joseph Hanouille 

een concert gaven. Later op de dag 

speelde ook Flor Peeters nog.

Jules Anneessens (1876-1956) was de 

derde zoon van orgelmaker Charles 

Anneessens, bouwer van orgels in 

onder meer Breda (v.m. Sint-Marti-

nuskerk, 1879), Antwerpen (Sint-

Jacobskerk, 1884, momenteel ook in 

restauratie), Gent (Sint-Salvatorkerk, 

1886), Rouen (Saint-Maclou). Jules 

nam het bedrijf van zijn vader over 

en richtte zich aanvankelijk op de 

buitenlandse markt. Hij bouwde 

instrumenten voor Rome, Brazilië en 

Nederland (Breda, Sint-Annakerk, 

1930, sinds 2002 in de St.-Urbanus-

kerk in Bovenkerk) maar later vooral 

in eigen land. Vanaf 1948 zette zoon 

Paul II het bedrijf voort tot in de 

jaren ’70. Na het plotseling overlijden 

van Paul in 1976 werd het atelier 

overgenomen door orgelmaker Piet 

Andriessen (1922). Diens zoon Pau-

lus (1961) volgde zijn vader op en 

is nu doende met het herstel van het 

Ieperse orgel. Tegen het einde van het 

jaar moet de restauratie klaar zijn. 

zijn 90-jarige leven gerestaureerd. Het 

orgel kan in gebruik blijven omdat 

het werk in fasen wordt uitgevoerd.

Net als de Lakenhallen ernaast 

werd de Sint-Maartenskathedraal 

in Ieper totaal vernield tijdens de 

Eerste Wereldoorlog. Pas tegen de 

jaren zestig waren de Lakenhallen 

helemaal heropgebouwd, maar de 

‘nieuwe’ kathedraal kon al op Palm-

zondag 1930 worden ingewijd. Het 

uit 3.110 pijpen bestaande orgel werd 

gebouwd door de firma Anneessens-

Tanghe, ‘Leveraar van Z.H. den Paus’ 
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Componist Anthony Leigh Dunstan voor de digitale speeltafel in het Orgelpark.
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Wat wilde je aanvankelijk worden?

Ik kan me eigenlijk niet herinneren 

dat ik écht iets anders wilde doen dan 

muziek maken of met muziek en orgels 

bezig zijn. Ja, misschien heb ik als kind 

ridder willen worden, of soldaat. 

Van wie kreeg je orgellessen en waar?

De allereerste lessen kreeg ik van mijn 

vader; vanaf mijn negende kreeg ik les 

van de Groninger organist Piet Wiersma 

(1946-2003). Hij was echt een enorme 

stimulator. Orgelles kreeg ik eerst op de 

muziekschool, maar nadat Piet daar ook 

Vorig najaar is Jaap Jan Steensma 

toegetreden tot de redactie van 

De Orgelvriend. Hij schreef al 

een tijdje artikelen voor ons blad, 

zoals de rubriek ‘Oud papier’, en 

toonde zich betrokken bij ons 

blad. Zoals te doen gebruikelijk 

stelt een nieuw redactielid zich 

altijd even voor aan de lezers, 

hetzij kort, hetzij in een wat langer 

interview. Het zwaartepunt in 

Jaap Jans werkzaamheden ligt bij 

het orgeladviseurschap. Daarnaast 

is hij musicus, heeft hij zitting 

in culturele adviescommissies 

en publiceert hij over allerlei 

orgel-gerelateerde onderwerpen. 

“Eigenlijk zou ik beter willen 

weten wat er in orgelvrienden 

omgaat.”

Kom je uit een muzikaal gezin?

Mijn vader heeft zichzelf orgel leren spe-

len, maar mijn ouders vonden muziekles 

erg belangrijk. Mijn jongere broer en ik 

kregen orgelles, mijn drie jongere zussen 

spelen viool. Voor het dagelijkse oefenen 

hadden mijn ouders een mooie construc-

tie bedacht. Na het avondeten mocht je 

kiezen tussen het afdrogen van de vaat of 

muziek maken. Nou, die keuze was dus 

snel gemaakt. Mijn vader is predikant, 

mijn moeder heeft na het opgroeien van 

de kinderen haar werk als lerares weer 

opgepakt.

Jaap Jan Steensma: 
‘Aan kennis heb je alleen iets 

als je die deelt’
BIOGRAFIE

1984 Geboren te Hierden (Harderwijk)
1996 - 2000 Cursus Kerkmuziek III te Haren (Gr.)
2004 - 2005  Studie Orgel te Utrecht
2006 - 2012  Studie Muziekwetenschap te Utrecht, 

bestuurslid van studievereniging 
Hucbald (muziekwetenschap, 
Utrecht) en geven van rondleidingen 
in Museum Speelklok. Medewerker 
digitalisering orgelarchief van de 
Utrechtse orgeldeskundige Lambert Erné

2009 Organist van de Universiteit Utrecht
2014  Cum laude de Landelijke Opleiding Tot Orgeladviseur (LOTO) afgerond, sindsdien werkzaam 

als gecertificeerd orgeladviseur
2014  Lid van het College van Orgeladviseurs Nederland (CvON), sinds juli 2020 secretaris
2020 Organist van de Torenpleinkerk in Vleuten
2020 Lid van de redactie van De Orgelvriend

Jaap Jan Steensma was en is actief binnen de forumcommissie van de Koninklijke Vereniging voor 
Nederlandse Muziekgeschiedenis, de adviescommissie Kunst en Cultuur van de Gemeente Utrecht, 
de adviescommissie (muziek) van het Prins Bernhard Cultuurfonds (Utrecht), de Orgelcommissie van de 
Waalse Kerk Leiden (programmering), de Stichting Muziek in de Grote of Barbarakerk (Culemborg) en 
de Stichting Orgelarchief M.A. Vente. Hij publiceerde diverse artikelen in Het Orgel, De Orgelvriend en  
The Organ Yearbook en werkte mee aan uitgaven van Erve Muziek in Gorssel. 
Op zijn website orgeladvies.nl/jaapjan staat een Lijst publicaties en een Lijst projecten.

Gerco Schaap
Tekst en fotografie

tenzij anders vermeld

Interview

Aan het orgel van de Gereformeerde Kerk in 
Kollumerzwaag.
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terwijl je in het Mauritshuis het origineel kunt bewonderen? De 
fraaie voordracht van een gedicht wint het altijd van lezing in stilte.  

Tegelijkertijd maakt deze crisis strijdvaardig en energiek: corona 
beheerst ons maar we moeten ons er niet door laten overheersen, 

pakt ons veel af maar we 
kunnen nieuwe dingen 
aanpakken; het virus wil ons 
klein krijgen maar we kunnen 
er groter van worden en erdoor 
worden gelouterd. Met evenveel 
discipline als waarmee we het 
virus te lijf moeten gaan, moeten 
we onszelf te lijf gaan, om niet in 
lethargie te vervallen. 
Mijn werk thuis gaat gewoon 
door en de orgelmuziek die ik 
zo mis zoek ik zelf op. Door 
vaker naar cd’s te luisteren, naar 
YouTube of Spotify leer ik nieuwe 
literatuur kennen. Composities 

van Johann Lorentz (ca. 1580-1650), Anton Estendorffer (1670-
1711), Louis Antoine Dornel (1685-1765) en August Heinrich Wenck 
(ca. 1750-ca. 1814), werken van romantische componisten als 
Berthold Tours (1838-1897) of Ludwig Finzerhagen (1860-1914), 
maar ook van modernen als Johannes Weyrauch (1897-1977), Brian 
Brockless (1926-1996) of Matty Niël (1918-1989). Wie kent de 
namen van deze componisten? Voor mij waren ze tot voor kort op 
de laatste na onbekend. En ook van bekende componisten ken ik 
natuurlijk niet alle orgelwerken – er valt nog veel te ontginnen.   

Ik hoor nu de mooiste orgels, niet alleen tientallen instrumenten in 
ons land terwijl ik in Het historische Orgel in Nederland uitgebreide 
informatie over de instrumenten tot me kan nemen, maar ook al 
dan niet historische instrumenten in Frankrijk, Duitsland, Italië, 
Engeland, Spanje waarbij ik voortdurend mijn boekenkast en 
internet raadpleeg om meer over deze orgels te weten te komen. En 
zo nu en dan hoor ik organisten, die de sterren van de hemel spelen 
maar wier namen mij onbekend zijn. Zo maken we van de nood een 
deugd. Schoonheid verrijkt je, zodat nieuwe energie ontstaat die 
voorkomt dat we in hopeloze moedeloosheid of apathie vervallen. 

Maar net als iedereen zie ik natuurlijk reikhalzend uit naar het 
moment waarop ik weer in een kerk in afwachting ben van de 
eerste noten van een mooi orgelconcert. Daar kan niets tegenop!       

Lourens Stuifbergen

Langzamerhand is het bijna een jaar geleden dat ik voor de laatste 
keer een orgelconcert bijwoonde, live in een zaal of een kerk. De 
ervaring vlak voor een concert in afwachting te zijn van de eerste 
orgelklanken begint te vervagen. Ik ruik de kerk niet meer, hoor 
het geroezemoes vooraf niet meer, zie geen orgelfront. Ik mis 
mijn orgelvrienden die ik 
bij een orgelconcert altijd 
wel weer tegenkom of het 
treffen van een collega of 
oud-student die ik lang 
niet meer gezien had. Ik 
ontbeer het samen genieten 
en napraten na afloop, de 
polemieken die dan soms 
kunnen ontstaan. En alles wat 
ik nu beschrijf heeft dan alleen 
nog maar te maken met de 
sfeer, waar je zo’n behoefte 
aan hebt. Ik heb het nog niet 
over de orgelklanken, over 
dat stralende orgel hier of dat 
prachtig geïntoneerde orgel daar, over die verfijnde klank van dít 
orgel of de monumentaliteit van dát orgel waar je zelfs een reis van 
anderhalf of twee uur voor over hebt om er te komen. Maar vooral 
mis ik de live klinkende orgelliteratuur, de fantasieën van Sweelinck, 
de koraalbewerkingen van Scheidemann of Tunder, de fantastische 
muziek van De Grigny, de Grote Orgelmis of de Passacaglia van 
Bach, de sonates van Mendelssohn, het oeuvre van Franck, de 
symfonieën van Widor of Vierne, de sonates van Hindemith, werken 
van Howells, Langlais of Messiaen.  

Vrijwel dagelijks krijg ik ingepeperd dat ik een ‘kwetsbare oudere’ 
ben, terwijl ik dat tot een jaar geleden nooit gevoeld of mij zelfs 
maar gerealiseerd had, laat staan dat iemand dat tegen me gezegd 
zou hebben. Bij gebrek aan concerten stel ik mij tevreden met een 
nog steeds groeiende collectie orgelcd’s, waaruit het moeilijker 
kiezen wordt naarmate het aantal toeneemt, het probleem van te 
veel luxe. Of je neemt je toevlucht tot Spotify, YouTube of allerlei 
streamingsdiensten. Als je er behoefte aan hebt kun je dikwijls 
meekijken naar wat zich aan de speeltafel afspeelt. Soms krijg je 
er een inleiding bij door een vriendelijk ogende organist, die blij 
is dat hij kan spelen maar toch liever een echt concert voor een 
volle kerk zou geven omdat de wisselwerking met een publiek veel 
inspirerender is. Ajax en Feyenoord spelen ook liever voor een vol 
stadion. Leraren die online lesgeven snakken stuk voor stuk naar 
een volle klas. Het is allemaal behelpen omdat er niets tegen live of 
echt op kan. Wie neemt genoegen met een Vermeer van een plaatje 

Trouwens…

Pieter van Dijk kondigt zijn aandeel in de Orgelmarathon van 17 februari jl. vanuit de 
Alkmaarse Grote of Sint-Laurenskerk aan.
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100 jaar toonaangevend

www.elbertse.com

BLADMUZIEK IN KLAVARSKRIBO:
ARJAN BREUKHOVEN ~ Fantasie ‘De Heer is mijn Herder’. .......  
.....................................................  grd. c/d | cat. 28554 | € 7,50

PAUL KIEVIET ~ Canonische varia  es over Psalm 134.  .............  
..................................................  grd. c/d | cat.  28494 | € 18,95

NICO DE MES ~ Tranquillo, deel 3 – Rus  ge Psalmbewerkingen. 
Psalm 91 ‘Hij, die op Gods bescherming wacht’. Andante Espres-
sivo – Cantus  rmus in het pedaal – Cantabile.  ..........................  
........................................................  grd. c | cat. 28496 |  € 8,95

PAUL RITCHIE ~ Varia  es over Psalm 121, deel 7.  .....................  
...................................................  grd. c/d | cat. 28550 | € 11,90

WILLEM VAN SUIJDAM ~ Fes  val Prelude, Fugue & Finale “Prai-
se my soul, the King of Heaven”.  grd. c/d | cat. 28495 | € 13,95

JAN PETER TEEUW ~ Koraalbewerkingen voor orgel, deel 12. o.a. 
Fantasie ‘Lichtstad met uw paar’len poorten’; Koraalbewerking 
‘Ga met God en Hij zal met je zijn’. ....  grd. c/d | 28553 | € 14,45

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief op www.klavarskribo.nl

S  ch  ng Klavarskribo
Tel. 0180 41 23 39

www.klavarskribo.nl
info@klavarskribo.nl
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Gerco Schaap

Restauratie

Het Harrison & Harrison-orgel 
in Wijk bij Duurstede

Het klinkt als een avonturenrelaas, een 

jongensdroom: het in 1883 door de firma 

Harrison & Harrison gebouwde orgel 

voor de St Peter’s Church in Bishop 

Auckland (Noordoost Engeland) naar 

Nederland halen, restaureren en als 

koororgel in de Grote Kerk van Wijk bij 

Duurstede plaatsen. En dat je met vier 

organisten naar het Verenigd Koninkrijk 

reist, om daar een kerk te bezoeken die 

al tweeënhalf jaar gesloten is, een orgel te 

horen en te beroeren waar Edward Elgar 

nog op gespeeld heeft, vervolgens groen 

licht krijgt om het instrument te kopen 

en dat het ruim drie jaar later zover is dat 

je het orgel in gebruik kunt nemen en 

er een volle kerk mee kunt begeleiden! 

Maar laten we bij het begin beginnen.

De Grote Kerk
De geschiedenis van de Grote Kerk in 

Het lijkt nog maar kort geleden 

maar er is bijna anderhalf jaar 

overheen gegaan: de feestelijke en 

indrukwekkende ingebruikneming 

van het Harrison & Harrison-orgel 

uit 1883 in de Grote Kerk van Wijk 

bij Duurstede. Feestelijk omdat de 

hele kerk bezet was en omdat de 

muzikale inbreng ook één groot 

feest was op die 2e november 

2019. Indrukwekkend omdat ik 

zelden een 19e-eeuws Engels 

orgel in een Nederlandse kerk 

heb gehoord dat akoestisch en 

qua klank zo goed tot zijn recht 

komt. Dát het zo goed uit de verf 

komt is niet alleen te danken aan 

de vaardige manier waarop het 

bespeeld wordt door de vaste 

organisten van de Grote Kerk, Pim 

Schipper, Sander Booij en Dick van 

Dijk, maar ook aan de gedegen 

voorbereiding van het project en 

de vasthoudendheid waarmee de 

Stichting Concerten Grote Kerk 

(SCGK) het tot een succesvol einde 

heeft gebracht.

In het volgende artikel volgen 

we de verschillende fasen van 

het project van begin tot eind. 

We geven daarmee gehoor aan 

de wens van lezers die eerder 

aangaven dat ze zo’n proces 

wel eens in ons blad beschreven 

zouden willen zien.
 

Wijk bij Duurstede gaat terug tot ca. 

1300. In die tijd werd een kleine één-

beukige kruiskerk met vrijstaande toren 

gebouwd. Begin 15e eeuw werden de 

zijbeuken aangebouwd waardoor een 

driebeukige hallenkerk ontstond. Bis-

schop David van Bourgondië gaf in 1486 

opdracht voor de bouw van de huidige 

bakstenen gotische toren en vergroting 

van de kerk. Het dwarsschip kwam rond 

1523 gereed. Boven de noordbeuk kwa-

men stenen gewelven, boven schip en 

zuidbeuk zijn die er nooit gekomen. In 

1579 ging door een brand het koor van 

de kerk verloren; het zou nooit meer 

worden opgebouwd. Op de dichtgemet-

selde muur is in 1593 de tekst van de 

Tien Geboden geschilderd. Pas tijdens de 

restauratie van de kerk tussen 1968 en 

1976 zijn deze schilderingen weer onder 

een dikke kalklaag vandaan gekomen.

Het Harrison & Harrison-orgel in de Grote Kerk.
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