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Voorwoord              Juni 2008 
 
De Hersteld Hervormde Gemeente van Harskamp heeft in 
enkele jaren in grote saamhorigheid haar eigen kerkelijke 
voorzieningen moeten en mogen realiseren. Daarbij stond 
een gebouw voor de verkondiging van Gods Woord voorop. 
In de bouwcommissie kwamen na verloop van tijd ook di-
verse voorzieningen voor de erediensten aan de orde, waar-
onder een orgel voor de begeleiding van de gemeentezang. 
 
Om dit traject met kennis van zaken in gang te zetten werd 
een delegatie van de organisten gekoppeld aan enkele leden 
van de bouwcommissie. Voor de organisten stond voorop 
dat een (mechanisch) pijporgel de enige juiste investering 
was voor nu en in de toekomst.  
Als vertegenwoordiger vanuit de bouwcommissie mocht on-
dergetekende balanceren tussen enerzijds de enthousiaste 
organisten, na verloop van tijd gesteund door de zo moge-
lijk nog enthousiastere orgelbouwer, en anderzijds tussen 
een zakelijk budget gesteld vanuit de bouwcommissie. Deze 
twee uitersten leken soms onverenigbaar.  
 
Echter, dankzij het vele (vrijwilligers)werk van de organis-
ten, diverse giften en de grote betrokkenheid van orgelbou-
wer de heer B. van de Weerd, is het eindresultaat een 
prachtig mechanisch pijporgel voor het budget van een elek-
tronisch orgel!  
De weg hier naar toe en de technische details van dit orgel 
vindt u in bijgaand boekwerk. 
 
Wij zien met dankbaarheid en verwondering terug op deze 
periode en wensen dat voor een ieder psalm 150:2 waarheid 
mag worden in het hart. Dan zullen het orgel en de organis-
ten wegvallen, maar zal het zingen blijven tot in eeuwigheid. 
 
B.H. Schut 
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Oprichting orgelcommissie 
 
Donderdagavond, 29 december 2005. Alle organisten van de 
Hersteld Hervormde Gemeente van Harskamp zijn door de 
kerkvoogdij uitgenodigd voor de jaarlijkse vergadering. In 
één van de zalen van het verenigingsgebouw worden, net 
als andere jaren, de zaken met betrekking tot het orgelspel 
in de erediensten besproken. 
Op deze avond is er, naast de gewone punten, echter nog 
iets anders te bespreken. Zoals dan al bekend is, zal er Deo 
Volente een nieuwe kerk gebouwd gaan worden. En in die 
kerk zouden we graag een orgel zien. 
Daar heeft de kerkvoogdij over nagedacht. Er is al een 
bouwcommissie opgericht, die de zaken rondom de bouw 
van de kerk zal regelen. Daarnaast is besloten, dat er een 
orgelcommissie wordt opgericht, waarin twee leden van de 
bouwcommissie zullen zitten én twee personen uit de orga-
nisten. 
Deze orgelcommissie krijgt als taak de wensen in beeld te 
brengen ten aanzien van het orgel voor de nieuwe kerk. 
Denken we dan aan een nieuw orgel of een tweedehands 
orgel? Wordt het een pijporgel of een elektronisch orgel? 
Welke capaciteit moet het orgel hebben? En als het over een 
elektronisch orgel gaat: aan welk merk denken we? En hoe 
zit het dan vervolgens met het onderhoud van het orgel? 
Vervolgens dient gekeken te worden in hoeverre de wensen 
mogelijk zijn, lettend op het budget. 
De twee leden van de bouwcommissie, die zitting zullen ne-
men in de orgelcommissie, zijn de heren H. van den Heuvel 
en B.H. Schut. En op deze organistenvergadering worden in 
overleg twee organisten uitgekozen, zodat de orgelcommis-
sie bestaat uit vier personen. Die twee organisten zijn de 
heren T. van Vliet en W. Rozendaal. 
Na afloop van deze vergadering zijn de organisten het er al-
len wel over eens, dat de voorkeur uitgaat naar een mecha-
nisch pijporgel. 
Een pijporgel heeft een natuurgetrouwe klank en gaat lan-
ger mee. Denk maar aan de vele historische orgels in Ne-
derland. Dat zijn haast allemaal mechanische pijporgels. 
Mechanisch wil zeggen, dat, wanneer een toets van het or-
gel ingedrukt wordt, er een mechaniek in werking wordt ge-
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zet, die ervoor zorgt dat er lucht in de pijp komt, waardoor 
het geluid gehoord wordt. Er zijn namelijk ook pijporgels, 
waarbij dit niet via een mechaniek gebeurt, maar elektrisch 
en/of pneumatisch. Maar dat blijkt vaak eerder niet goed 
meer te functioneren dan mechanisch. 
Onze voorkeur gaat dus uit naar een mechanisch pijporgel. 
Is dit echter wel in overeenstemming te brengen met het 
budget? Een nieuw pijporgel stijgt in zoverre boven het 
budget uit, dat daaraan al niet gedacht kan worden. Maar 
wat zijn de mogelijkheden die open blijven? De orgelcom-
missie zal het onderzoeken. 
 
Aan het werk 
 
Niet lang na de organistenvergadering gaan de organisten 
Van Vliet en Rozendaal op zoek naar de mogelijkheden. 
Er wordt geïnformeerd bij verschillende makers van elektro-
nische orgels, zoals bij Johannus, Domus, Content en derge-
lijke. Alle gegevens worden verzameld, inclusief prijzen. 
Ook op internet wordt naarstig gezocht. Er blijken veel 
tweedehands pijporgels te koop te zijn. Verschillende orgel-
bouwers bieden orgels te koop aan. Maar de meeste prijzen 
stijgen ver uit boven het budget. Al zijn ze aanmerkelijk 
goedkoper dan een nieuw pijporgel, toch zijn er maar weinig 
orgels die binnen het budget passen. Passen ze wel, dan zijn 
het vaak orgels, die voor onze kerk te klein zullen zijn. Want 
je moet rekening houden met het aantal kerkgangers dat 
straks bij het orgel gaat zingen. Een orgel mag dan niet te 
zwak klinken. Toch worden van verschillende te koop staan-
de orgels gegevens verzameld, om later te kijken wat we er 
nog mee zouden kunnen. 
Dit werk blijft in eerste instantie doorgaan tot september 
2006. Want ongeveer in deze maand wil de bouwcommissie 
weten welke gegevens de orgelcommissie heeft verzameld 
en wat de mogelijkheden zijn. 
 
Van de Weerd 
 
De organisten Van Vliet en Rozendaal hebben veel mogelijk-
heden doorgenomen. Ze zijn van mening dat deze ook be-
sproken moeten worden met de andere organisten. De da-
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tum die hiervoor afgesproken wordt, is maandag 18 sep-
tember 2006. 
Ze hebben voor dit overleg niet meer te vertellen, dan de 
informatie van elektronische kerkorgels en de gegevens van 
de tweedehands pijporgels, die te koop staan. De verwach-
ting is, dat het uiteindelijk wel zal neerkomen op een elek-
tronisch orgel. 
Met deze gedachte lezen ze ook op donderdag 14 september 
2006 de krant. En in het Reformatorisch Dagblad van die 
dag komen ze de volgende advertentie tegen: 
 

 
 
Een kerkorgel, waarvan de prijs niet eens zover boven het 
budget uitsteekt. Een afspraak met de bouwer van dit orgel, 
de heer B. van de Weerd uit Lunteren, is gauw gemaakt. En 
zo gebeurt het, dat de heren Van Vliet en Rozendaal op za-
terdagmorgen 16 september 2006 op bezoek gaan bij de 
heer Van de Weerd. 
Ze worden vriendelijk ontvangen met een heerlijk kopje kof-
fie. Na wat met elkaar gesproken te hebben, blijkt de heer 
Van de Weerd niet eens helemaal een onbekende te zijn. Hij 
is het, die verschillende orgelreizen heeft georganiseerd, 
met name naar de Duitse orgelbouwer Oberlinger. Ook heeft 
hij meerdere huispijporgels op zijn naam staan. Daarnaast is 
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hij het, die gezorgd heeft voor de plaatsing van het De Koff-
orgel in het kerkgebouw van de Oud Gereformeerde Ge-
meente in Nederland te Wekerom. Kortom, een man, die al 
veel met orgels bezig is geweest. 
Na rustig met elkaar gepraat te hebben, lopen Van Vliet en 
Rozendaal mee naar de werkplaats van deze orgelbouwer. 
Daar zien ze het te koop staande orgel. Ze bespelen het en 
beluisteren de mooie klank. De heer Van de Weerd zou het 
fijn vinden wanneer zijn orgel een plaats zou krijgen in het 
nieuwe kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente 
te Harskamp, mede omdat hij ook zelf tot ons kerkverband 
behoort. 
Na afloop van dit bezoek praten Van Vliet en Rozendaal nog 
even door. De prijs van dit “Van de Weerd-orgel” komt wel 
boven het te besteden budget uit. Daarbij zullen nog wat 
kosten komen die gemaakt worden met de plaatsing. Ook 
zal het orgel geïntoneerd moeten worden, dat wil zeggen 
dat het orgel de juiste klank krijgt voor de ruimte waar het 
in staat. 
Maar, hoewel het bedrag iets te hoog is, zijn ze toch van 
mening, dat dit op termijn vooral voordelen zal bieden. 
Want koop je een bijna even duur elektronisch orgel, dan is 
de kans groot dat het na een jaar of 10 vervangen moet 
worden. Dan ben je weer een groot bedrag kwijt. Een pijp-
orgel behoudt zijn waarde en kan, als het goed onderhouden 
wordt, eeuwen mee gaan. 
 
Overleg met de organisten 
 
Dan breekt maandag 18 september 2006 aan. Op de avond 
van deze dag zullen de heren Van Vliet en Rozendaal al het 
verzamelde bespreken met de andere organisten, de heren 
G. Donker, A. Frentz en J.P.A. van Ginkel. 
En was eerst de gedachte dat er op deze avond niet zo heel 
veel te vertellen was, door die advertentie van de heer Van 
de Weerd is dit wel anders geworden. 
En op deze avond blijkt, dat al de organisten warm zijn voor 
dit orgel. Het zou jammer zijn, wanneer ze deze kans voor-
bij zouden laten gaan. 
Maar dan moet wel snel actie ondernomen worden. De heer 
Van de Weerd wil ook niet wekenlang hoeven te wachten. 
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Daarom hebben Van Vliet en Rozendaal op deze zelfde 
avond de bouwcommissie al ingelicht. 
Een nadeel is wel de houtkleur van het orgel. Die kleur komt 
niet overeen met de houtkleur van de banken en de preek-
stoel. Verder is een nadeel dat de speeltafel zich aan de 
voorkant van het orgel bevindt, terwijl de bouwcommissie 
liever ziet, dat de speeltafel aan de zijkant van het orgel ge-
plaatst wordt, omdat de organist anders zo duidelijk zicht-
baar voor de gemeente zit te spelen. 
De bouwcommissie deelt mee, dat zij erover na zal denken 
en dat overleg gevoerd zal worden met de architect over de 
mogelijkheden met betrekking tot dit orgel. 
 
Vergadering orgelcommissie 
 
Op 3 oktober 2006 vindt voor het eerst een vergadering 
plaats van de gehele orgelcommissie, die bestaat uit de he-
ren H. van den Heuvel, B.H. Schut, T. van Vliet en W. Ro-
zendaal. 
In deze vergadering gaat het over het orgel van de heer B. 
van de Weerd. De bouwcommissie heeft overleg gevoerd 
met de architect. 
Het orgel past wat betreft de afmetingen prima in onze kerk. 
De houtkleur is wel afwijkend, maar daar is wat aan te doen 
en vormt geen bezwaar. 
Aan de andere kant is het wel zo, dat de organist in het 
zicht van de gemeente zit. Wil je dit oplossen en er een ba-
lustrade voor maken, dan blijkt dat vanuit de kerk het front 
van het orgel voor een groot gedeelte onzichtbaar wordt. En 
heeft het orgel wel genoeg volume voor onze kerk? 
Nog veel meer punten over dit orgel worden besproken. En 
al is het dan een mooi orgel voor een mooie prijs, toch 
wordt besloten dat het verstandig is dit orgel niet te kopen, 
omdat het in onze kerk om meerdere redenen niet goed zal 
passen. 
Maar hoe dan verder? Een elektronisch orgel is altijd nog 
mogelijk. De voorkeur gaat echter wel uit naar een pijpor-
gel. Dat geldt voor alle leden van de orgelcommissie. 
Omdat het orgel pas over ongeveer een jaar geleverd hoeft 
te worden, heeft de commissie nog de tijd om alle mogelijk-
heden voor een pijporgel te onderzoeken. Blijkt in het voor-
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jaar van 2007 dat een pijporgel niet gaat lukken, dan is zij 
nog vroeg genoeg om na te gaan denken over een elektro-
nisch orgel. 
Er zullen twee stappen worden ondernomen. 
In de eerste plaats zullen de heren Van Vliet en Rozendaal 
contact opnemen met de heer Van de Weerd. Zij zullen 
meedelen, dat de koop van zijn pijporgel niet doorgaat. Zij 
zullen tevens informeren in hoeverre de heer Van de Weerd 
mogelijkheden ziet om een ander pijporgel te bouwen, dat 
zal passen binnen onze kerk, wat betreft klank en wat be-
treft afmetingen en vorm. Een mogelijkheid daarbij is dat 
het front door een ander gemaakt zal worden, bijvoorbeeld 
een meubelmaker. 
In de tweede plaats zal de gehele orgelcommissie alle mo-
gelijke contacten benutten om te kijken of er tweedehands 
pijporgels te vinden zijn, die passen in het budget. 
 
Vorderingen in de plannen 
 
Na korte tijd laat de heer B. van de Weerd weten dat hij wel 
mogelijkheden ziet om een pijporgel voor onze kerk te gaan 
bouwen. Dan zal het een nieuw orgel met tweedehands 
pijpwerk worden. 
Zelfs al zou de commissie nog een tweedehands orgel tegen 
het lijf lopen, dan kan de heer Van de Weerd ervoor zorgen 
dat zo’n orgel in onze kerk geplaatst kan worden. 
Ondertussen, het is dan eind oktober 2006, praat organist 
W. Rozendaal met een goede bekende van hem, de musicus 
W. van Putten uit ’t Harde. Die vertelt hem van de plannen, 
die men in de Gereformeerde Kerk van ’t Harde heeft. Men 
wil het pijporgel laten vervangen door een elektronisch or-
gel. Terwijl de heer Van Putten dit zit te vertellen, wordt Ro-
zendaal wat nieuwsgierig en hij vraagt: “Wat gebeurt er dan 
met het pijporgel?” 
Het antwoord luidt: “Dat zal dan wel verkocht worden.” 
Zou er dan geen mogelijkheid zijn, dat wij, in Harskamp, dit 
orgel zouden kunnen overnemen? 
Deze gedachte wordt meegenomen naar de tweede orgel-
commissievergadering, op 14 november 2006. 
Deze avond is verdeeld in twee delen. 
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Allereerst is er een vooroverleg, waarin verschillende zaken 
besproken worden. We hebben een uitnodiging gehad van 
een dealer van elektronische orgels. Daar gaan we nu nog 
niet op in, omdat we eerst de mogelijkheden willen onder-
zoeken voor een pijporgel. Ook worden nog enkele te koop 
staande pijporgels besproken. Vaak zijn deze orgels te klein 
of te duur. Door de heer Rozendaal wordt aangegeven, dat 
er in ’t Harde wellicht een orgel te koop komt. Ook worden 
nu verschillende punten besproken die overlegd dienen te 
worden met de heer Van de Weerd. 
Vervolgens wordt op deze avond een bezoek gebracht aan 
de heer Van de Weerd om een duidelijk beeld te krijgen 
welke mogelijkheden hij ziet om voor ons een mechanisch 
pijporgel te gaan bouwen. Hij heeft er zin in om voor ons 
aan het werk te gaan. Er bestaat geen bezwaar om de or-
gelkas door een meubelmaker te laten maken. 
De heer Van de Weerd heeft wel een “donor-orgel” nodig, 
dat hij kan gebruiken voor de bouw van ons orgel. Zelf heeft 
hij contacten met Oberlinger orgelbouw in Duitsland, maar 
daarnaast blijft de orgelcommissie ook nog op zoek naar een 
te koop staand orgel. 
 
Orgel uit ’t Harde 
 
Het jaar 2007 breekt aan. Verschillende mogelijkheden zijn 
besproken. Er worden orgels te koop aangeboden. Er zijn 
tevens orgelbouwers, die alleen wat pijpwerk te koop aan-
bieden. Daar kan eventueel gebruik van gemaakt worden. 
Toch is het orgel in ’t Harde misschien ook wel geschikt. In-
middels is het zeker, dat dat orgel verkocht gaat worden. 
Er wordt een afspraak gemaakt via de heer W. van Putten. 
Zodoende gaan op zaterdag 6 januari 2007 de heren B. van 
de Weerd, T. van Vliet en W. Rozendaal op weg naar de Ge-
reformeerde Kerk in ’t Harde. 
Ze worden daar vriendelijk ontvangen. Er is ruime gelegen-
heid om het orgel te bekijken, te bespelen en te beluisteren. 
Het blijkt een goed orgel te zijn, met een mooie klank. Wel-
licht iets aan de kleine kant voor onze kerk, maar toch goed 
te gebruiken. Al zullen onze gedachten uitgaan naar een an-
dere vormgeving van het front, zeker is het goed om dit or-
gel in de gedachten te houden. 
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Na dit bezoek worden nog meerdere mogelijkheden beke-
ken. Er wordt een bezoek gebracht aan een orgel in Duits-
land en aan een orgel in Apeldoorn. Er wordt een huispijpor-
gel aangeboden door een bekende. Er komt nog informatie 
binnen van een te koop staand orgel in Gouda. Er zijn gege-
vens opgestuurd van een orgel uit Delft. Maar telkens ko-
men de gedachten weer terug bij het orgel uit ’t Harde. 
En dan breekt de volgende orgelcommissievergadering aan. 
Het is dan 23 februari 2007. De heren H. van den Heuvel, 
B.H. Schut, T. van Vliet en W. Rozendaal zijn aanwezig bij 
de heer B. van de Weerd.  

 

 
De orgelcomissie in vergadering 

Van links naar rechts: T. van Vliet, W. Rozendaal, 
H. van den Heuvel, B.H. Schut, B. van de Weerd 

 
De heer Van de Weerd heeft een heel orgelbouwplan uitge-
werkt, waarbij hij het advies geeft om het orgel uit ’t Harde 
te kopen. Dit orgel kan hij gebruiken om, met een grote 
windlade (een lade waar de orgelpijpen op komen te staan) 
en met pijpwerk wat hij zelf nog in bezit heeft, een mooi or-
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gel voor de Hersteld Hervormde Gemeente van Harskamp te 
bouwen. 
En ongeveer een maand later is het zover: er wordt een bod 
gedaan op het orgel van ’t Harde. 
Tot ons grote genoegen gaan de mensen van de Gerefor-
meerde Kerk te ’t Harde akkoord met ons bod. Zij zijn blij 
dat hun orgel op deze manier een goede bestemming krijgt. 
Zij willen ons daarmee graag helpen. Daarom mogen wij 
voor een mooi (en voor ons niet te hoog) bedrag hun orgel 
overnemen. Het mag wel gezegd worden, dat het mede aan 
deze mensen te danken is, dat wij in onze kerk een mooi 
pijporgel krijgen. 
 

 
Het gekochte Reil-orgel in ’t Harde 

 
Het orgel in ’t Harde is gebouwd door de orgelbouwer Reil 
uit Heerde. In 1960, het jaar dat de grondlegger van het 
bedrijf, Johann Reil, overleed, is het orgel daar in gebruik 
genomen. In 1973 is het gerestaureerd en in 1978 zijn nog 
enkele registers toegevoegd. Het orgel heeft de volgende 
dispositie: 
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Hoofdwerk:       Nevenwerk: 
Prestant 8’        Basfluit 8’ 
Holpijp 8’        Quintadena 8’  
Octaaf 4’        Gamba 8’ 
Mixtuur II-III       Roerfluit 4’  
Dulciaan 8’        Octaaf 2’ 
           Quint 2 2/3’ 
 
Pedaal:         Overig: 
Subbas 16’        Pedaalkoppel 
Gedekt 8’        Manuaalkoppel 
           Tremolo 
 
Veel van bovenstaande registers zullen gebruikt kunnen 
worden. 
De stemmen zijn door alle organisten beluisterd. Zij hebben 
allemaal het orgel, zoals het in ’t Harde aanwezig is, be-
speeld. Dit is gebeurd op maandagavond 4 juni 2007. 
 

 
De speeltafel van het Reil-orgel in ‘t Harde 

 
        



 

Brochure orgel 15                                          HHG Harskamp 

Pijpen van De Koff 
 
Ondertussen heeft de heer Van de Weerd in zijn werkplaats 
te Lunteren ook niet stil gezeten. En vooral nu bekend is 
geworden dat het orgel van de Gereformeerde Kerk te ’t 
Harde het onze wordt, is hij hard aan het werk. 
Het orgel, zoals dat zich in ’t Harde bevindt, zal niet hele-
maal de gewenste capaciteit hebben voor onze kerk. Daar-
om zal er wat aan toegevoegd worden. 
De heer Van de Weerd heeft al wat pijpwerk in zijn bezit. Dit 
pijpwerk is goed geschikt om te gebruiken voor ons orgel. 
Het is afkomstig van het voormalige De Koff-orgel uit het 
Diaconessenhuis te Utrecht. Het gaat hier dus om historisch 
pijpwerk! Het orgel is gebouwd in 1924. In 1991 is het orgel 
daar vrijgekomen en door twee orgelliefhebbers overge-
plaatst naar het magazijn van een groentenzaak. 
 

 
Het De Koff-orgel in het Diaconessenhuis te Utrecht 

 
Op een gegeven moment kreeg dit orgel een aantal man-
kementen, die moeilijk te verhelpen waren. Het pijpwerk 
was uiteraard nog zeer goed bruikbaar. 
Nadat het orgel te koop aangeboden was, heeft de heer B. 
van de Weerd het overgenomen en geplaatst in zijn eigen 
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werkplaats. Dit is gebeurd op 1 mei 2002. Sinds die tijd is 
dit pijpwerk in zijn bezit. 
De afmetingen van dit pijpwerk blijken goed overeen te ko-
men met de pijpen van het Reil-orgel uit ’t Harde. 
Dit blijkt niet geheel verwonderlijk te zijn. Want de al eerder 
genoemde Johann Reil heeft, voordat hij in 1934 voor zich-
zelf is begonnen, verschillende jaren gewerkt bij orgelbou-
wer J. de Koff te Utrecht, met wie hij zijn hele leven een 
goed contact heeft onderhouden. 
Nu komt pijpwerk van Reil en van De Koff bij elkaar in ons 
orgel, wat er mede voor zorgt, dat we hier mogen spreken 
van een uniek orgel. 
 
Windlade uit Nunspeet 
 
Om alle pijpen voor het hoofdwerk (zo wordt het belangrijk-
ste klavier genoemd) een plaats te kunnen geven, is er wel 
een goede windlade nodig. 
 

 
De windlade van de firma Hendriksen en Reitsma 
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De windlade van het hoofdwerk in ’t Harde kan gebruikt 
worden, maar zal voor ons orgel niet helemaal geschikt zijn. 
De heer Van de Weerd weet nog wel een windlade te vinden 
bij de firma Hendriksen en Reitsma, orgelbouwers te Nun-
speet. Deze windlade wordt gekocht en op zaterdag 14 juli 
2007 door de heren B.H. Schut, B. van de Weerd, W. Ro-
zendaal en A. Frentz bij de heer Hendriksen gehaald. Hij 
verwelkomt de mannen hartelijk en zorgt er mede voor, dat 
ze met een voldaan gevoel vanuit Nunspeet vertrekken. 
De heer Van de Weerd heeft ervoor gezorgd dat de wind-
voorziening voor deze windlade goed is, zodat er voldoende 
wind in de pijpen kan komen. 
 
Frontontwerp 
 
De heer Van de Weerd heeft al eens nagedacht over het 
front van het orgel. Enkele voorstellen heeft hij ingediend. 
Het blijft echter wel belangrijk, dat het front past binnen het 
geheel van het kerkgebouw, niet alleen wat betreft de vorm, 
ook wat betreft de houtkleur. 
Daarom is de architect van ons kerkgebouw, de heer Huls 
uit Staphorst, gevraagd een ontwerp van een orgelfront te 
maken. Hij heeft een ontwerp gemaakt, waarbij orgel, kan-
sel en psalmborden één geheel vormen. Het front heeft een 
klassieke vormgeving, maar is toch stijlvol en past uitste-
kend in ons kerkgebouw. 
 
Verkoopdagen 
 
Hoe gaat het ondertussen met de financiën? Aan de ene 
kant is het waar dat wij een redelijk groot orgel krijgen voor 
in verhouding een lage prijs. Maar aan de andere kant is er 
wel geld nodig om dit plan volledig uit te kunnen voeren. 
Daarom is het plan bedacht om op de verkoopdagen van de 
Hersteld Hervormde Gemeente te Harskamp hier aandacht 
aan te besteden. De eerste verkoopdag waarop dit gebeurt, 
is zaterdag 12 mei 2007. 
Op zaterdagmiddag 5 mei 2007 hebben een aantal organis-
ten een nepfront in elkaar gezet en onder het motto “het 
wordt tijd voor een orgelpijp” verkopen zij op de verkoopdag 
certificaten voor een orgelpijp. Men kan een certificaat ko-
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pen en op deze wijze een bijdrage leveren aan de betaling 
van de orgelpijpen. 
Het nepfront trekt de aandacht en vele mensen dragen bij. 
Ook op de volgende verkoopdag, van 24 november 2007, is 
dit gebeurd. 
 
Werk in Lunteren 
 
De heer Van de Weerd blijft in zijn werkplaats te Lunteren 
hard aan het werk. Hij is bezig met het pijpwerk van De Koff 
en de windlade van Hendriksen. 
De windlade is klaar gemaakt. Deze is vervolgens voorzien 
van pijpenroosters, waarin de pijpen geplaatst kunnen wor-
den. Er zijn, met behulp van vrijwilligers, houten pijpen 
schoongemaakt en nagezien. Ook andere pijpen zijn nage-
keken. De aanwezige stickers zijn ervan verwijderd.  

 

 
In de werkplaats van de heer Van de Weerd 

 
Tussen de orgelcommissieleden en de heer Van de Weerd is 
gediscussieerd over de dispositie. Welke registers komen op 
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welk klavier? Hoe kunnen de stemmen het mooiste verdeeld 
worden? 
De heer Van de Weerd is ook bezig met het maken van een 
zwelkast. Dit biedt voor de organisten de mogelijkheid om 
door middel van een zwelpedaal het volume van het tweede 
klavier sterker dan wel zwakker te laten worden.  
De gezamenlijke organisten brengen een bezoek aan de 
werkplaats van de heer Van de Weerd. De orgelbouwer 
geeft tekst en uitleg. 
 

 
Enkele pijpen van de Holpijp 8’ 

 
Vondst in het Reil-orgel 
 
Het wordt inmiddels december 2007. Het wordt tijd om het 
gekochte orgel in ’t Harde op te gaan halen. 
In de week van 17 december 2007 is de heer Van de Weerd 
met zijn vrouw iedere werkdag aanwezig in ’t Harde om het 
Reil-orgel te demonteren. Op vrijdag 21 december 2007 is 
ook de heer T. van Vliet hierbij aanwezig en worden alle on-
derdelen op de begane grond geplaatst, klaar voor trans-
port. 
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Tijdens deze demontage stuit de heer Van de Weerd op een 
verrassing. In het orgel blijkt bij de Basfluit, één van de re-
gisters, een tekst geschreven te zijn. 
 

 
De geschreven tekst bij de Basfluit 

 
Met pen is op het hout de volgende tekst met betrekking tot 
de Basfluit geschreven: “Geplaatst en geschonken door Joh. 
van Arken, februari 1986”. 
Het blijkt dat dit geschonken register later is toegevoegd 
aan dit orgel. 
 
Transport Reil-orgel uit ‘t Harde 
 
Op zaterdag 22 december 2007 is het zover. Dan zal het 
gehele Reil-orgel vanuit ’t Harde getransporteerd worden 
naar Harskamp. 
Dit wordt gedaan door de heren T. van Vliet, W. Rozendaal, 
A. Frentz en B. van de Weerd. Als chauffeur is hierbij de 
heer E.W. Schregardus betrokken, die een grote vrachtwa-
gen bestuurt, waarmee alle orgelonderdelen vervoerd kun-
nen worden. 
Het laden gaat voorspoedig en rond de middag rijdt de 
vrachtwagen al het terrein op rond de nieuwe kerk. Alle on-
derdelen zullen tijdelijk opgeslagen worden in een afsluitba-
re ruimte. Met het lossen helpen ook de andere organisten 
en meerdere vrijwilligers die bij de kerk aanwezig zijn. 
Reeds om 3 uur ’s middags lijkt alles veilig opgeborgen te 
zijn. 
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Het Reil-orgel uit ‘t Harde komt aan bij de nieuwe kerk 

 
Het is schrikken als op maandagmorgen 24 december 2007, 
twee dagen na het transport, blijkt dat er ingebroken is. De 
deur van de ruimte, waarin het orgel opgeslagen staat, is 
vernield. Als de heer Van de Weerd hiervan hoort, gaat hij 
nog op diezelfde morgen naar Harskamp om te kijken hoe 
het met de orgelonderdelen is. Zou er veel vernield zijn? De 
meeste onderdelen zijn heel teer. Eén voetstap er bovenop 
en er is al schade. Maar gelukkig, het blijkt mee te vallen. Er 
is wat betreft het orgel een heel beperkte schade. 
 
Cornet en Trompet 
 
In feite is voor de heer Van de Weerd nu alles aanwezig om 
ons orgel volledig op te bouwen. Alle benodigde windladen 
zijn er, het pijpwerk van De Koff was al aanwezig en inmid-
dels is ook het pijpwerk van Reil aanwezig. 
Hieronder staat de dispositie zoals die nu mogelijk is. Achter 
elke stem staat de naam van de maker. Dan is te zien, dat 
het hoofdwerk (het eerste klavier) voornamelijk pijpwerk 
van De Koff bevat, afkomstig van het orgel uit Utrecht. Het 
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zwelwerk (het tweede klavier) bevat pijpwerk van Reil, af-
komstig uit ’t Harde. 
 
Hoofdwerk:       Zwelwerk: 
Prestant 8’ (De Koff)    Basfluit 8’ (Reil)  
Viola 8’ (De Koff)     Gamba 8’ (Reil) 
Holpijp 8’ (De Koff)     Roerfluit 4’ (Reil) 
Octaaf 4’ (De Koff)     Octaaf 2’ (Reil) 
Fluit 4’ (De Koff)      Quint 2 2/3’ (Reil) 
Nasard 2 2/3’ (De Koff)   Dulciaan 8’ (Reil) 
Octaaf 2’ (De Koff) 
Mixtuur II-III (Reil)  
 
Pedaal:         Overig: 
Subbas 16’ (De Koff)    Koppel Hoofdwerk-Zwelwerk 
Octaaf 8’ (Reil)         Koppel Pedaal-Hoofdwerk 
Gedekt 8’ (Reil)      Tremolo 
           Zwelkast 
 
Zo zou het een mooi orgel van 17 stemmen worden. De or-
ganisten zagen graag nog twee stemmen erbij, namelijk een 
Cornet en een Trompet, die beide zeer goed geschikt zijn 
voor de begeleiding van de gemeentezang. Twee stemmen, 
die het orgel afmaken. Deze stemmen zijn echter nog niet 
aanwezig. Het zou overigens wel slim zijn, om, als het 
enigszins mogelijk is, deze stemmen nu aan te schaffen. 
Dan kost het veel minder werk om ze aan het orgel toe te 
voegen, dan wanneer ze later toegevoegd zouden moeten 
worden. 
De heer Van de Weerd heeft wel een mogelijkheid om deze 
twee registers aan te schaffen. 
Door een gezamenlijke gift van alle organisten is de moge-
lijkheid gekomen om deze registers toe te voegen aan de 
dispositie, zodat het orgel 19 stemmen krijgt. 
De heer Van de Weerd heeft, door middel van zijn contacten 
met verschillende orgelbouwers, een Cornet III samenge-
steld. Daarvoor heeft hij de “blokken”, waarop de pijpen 
komen te staan, zelf vervaardigd. 
De Trompet 8’ heeft hij kunnen kopen van de firma Hendrik-
sen en Reitsma uit Nunspeet, dezelfde firma als waar de 
windlade van het hoofdwerk vandaan komt. 
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Opbouw in Harskamp 
 
Voor het orgel in Harskamp zullen de klavieren gebruikt 
worden van het Reil-orgel van ’t Harde. De toetsen van deze 
klavieren worden opnieuw belegd door de firma Budding uit 
Veenendaal, zodat ze er als nieuw uitzien. 
 

 
De (nog lege) orgelzolder in Harskamp 

 
De plaats waar het orgel komt te staan, is boven de preek-
stoel. Het front, ontworpen door architect Huls, is vervaar-
digd door de firma Ter Maaten uit Kootwijkerbroek en ver-
volgens in de kerk geplaatst.  
De pijpen, die in het front komen, worden gespoten door de 
firma Van Harn uit Lunteren, zodat ze de kleur krijgen, die 
past in het interieur van het kerkgebouw. 
Nu vindt de opbouw verder plaats. Alle onderdelen die zich 
nog bij de heer Van de Weerd in de werkplaats bevonden, 
zijn vervoerd naar Harskamp. 
Langzaam maar zeker kan een aantal stemmen in werking 
gesteld worden. Met de ingebruikname van de kerk, op 19 
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april 2008, zijn verschillende stemmen van het hoofdwerk te 
gebruiken. 

 

 
Het lege front 

 
Hoe meer de bouw vordert, hoe meer stemmen gaan spre-
ken. Die worden vervolgens gestemd, zodat het orgel toch 
enigszins zuiver klinkt en te gebruiken is bij de begeleiding 
van de gemeentezang. 
Pas wanneer alle stemmen zijn toegevoegd, wordt het gehe-
le orgel nog eens gestemd. Bij dit alles krijgt de heer Van de 
Weerd volop hulp van vrijwilligers. 
 
Wat staat er nu in Harskamp? 
 
Het orgel zoals dat nu in Harskamp is komen te staan, be-
staat uit een aantal verschillende onderdelen. 
Voor de duidelijkheid zetten we alles nog eens op een rijtje. 
 
 Het front is ontworpen door architect Huls en vervaardigd 

door de firma Ter Maaten uit Kootwijkerbroek. 
 De windlade van het hoofdwerk komt bij de firma Hendrik-

sen en Reitsma uit Nunspeet vandaan. 
 Ook de Trompet 8’ komt bij de firma Hendriksen en Reits-

ma vandaan en is (mogelijk) vervaardigd door Proper. 
 Een groot deel van het pijpwerk komt uit het gekochte 

Reil-orgel uit de Gereformeerde Kerk te ’t Harde. Dit zijn 
de stemmen waarachter de naam Reil staat. 
 Ook de klavieren komen uit ’t Harde. 
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 Een ander groot deel van het pijpwerk komt uit het De 
Koff-orgel, wat gestaan heeft in het Diaconessenhuis te 
Utrecht. Dit zijn de stemmen waarachter de naam De Koff 
staat.  
 De Cornet is door de heer Van de Weerd zelf samenge-

steld. 
 De zwelkast is door de heer Van de Weerd, met hulp van 

anderen, vervaardigd. 
 

 
Het uiteindelijke resultaat 

 
De dispositie ziet er dan als volgt uit: 
 
Hoofdwerk:       Zwelwerk: 
Prestant 8’ (De Koff)    Basfluit 8’ (Reil)  
Viola 8’ (De Koff)     Gamba 8’ (Reil) 
Holpijp 8’ (De Koff)     Roerfluit 4’ (Reil) 
Octaaf 4’ (De Koff)     Octaaf 2’ (Reil) 
Fluit 4’ (De Koff)      Quint 2 2/3’ (Reil) 
Nasard 2 2/3’ (De Koff)   Dulciaan 8’ (Reil) 
Octaaf 2’ (De Koff) 
Mixtuur II-III (Reil)  
Cornet III (Van de Weerd) 
Trompet 8’ (Proper) 
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Pedaal:         Overig: 
Subbas 16’ (De Koff)    Koppel Hoofdwerk-Zwelwerk 
Octaaf 8’ (Reil)         Koppel Pedaal-Hoofdwerk 
Gedekt 8’ (Reil)      Tremolo 
           Zwelkast 
 

 
Een blik in de orgelkas 

 
Tot slot 
 
U hebt kunnen lezen wat er zoal is gebeurd om een mooi 
mechanisch pijporgel in onze kerk te krijgen. Er is heel wat 
vergaderd. De sfeer was altijd goed. Ook het werk aan de 
opbouw van het orgel is in goede harmonie verlopen. 
Zo hopen we, dat dit orgel lange tijd gebruikt mag worden, 
om de gemeentezang mee te begeleiden. En dat het uitein-
delijke doel maar mag zijn, dat in gemeentezang en in or-
gelspel, de Heere alleen de eer krijgt. 
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