Hans Fidom

Het Rohlfing-orgel van Zuurdijk
In dit artikelstnt het orgel van Zuurdijk centraa1. Het is onlangs gerestaureerd en dat is opvallend,
nngnien orgels uit de vroege twintigste eeuw tot voor kort niet erg serieus werden genomen. De
eind 2010 voltooide restauratie van dit orgel markeert deze omslag In de waardering.
Orgel bouw in het begin van de twintigste eeuw

.

In hel begin '3n de Iwintigst e H uw werd in luurd iik bii de
erod ien.ten naar alle wa."chijnliikheld gebruik gemaakl
• an ten 'S!ratine·orgel·, een drukwlndharmonlum. In dt
.oormalige hervormd e ke,k •• n Kiel·Windewee, I. nog te
horen hoe een de'1lelijk Instlument klinkt. Pas In '9" we'd
in luurdijk een pijporgel In gebruik genom en. gebouwd door
het bed,ilf .an de gebr~de's Rohlflng uil Osn.b'Ock .
In de .,~ g . I .. ,en twintig werdon in Nod erland .eol o,gel.
&el""",d door Dui". o,selbou..., ... De bel.ng,ijhte reden
du",an is weinig hoogd,avend: de Duitse ma,k dulde des·
tijd. doo, de g,ote economi",he problemen In de nasleep
• an de Et"te Weretdoorlog tO snel In wu,de d.t Duitse 0"
gel. ""el g~dko per waren dan Nederland ••. 0.. kerkvoog·
den van IU"'dllk ,",sloten l elfs om Rohlflng etn 'inflatie·
<o"t di. ' Ie bi eden in de Y1Irm van etn to ..log op het in
Relchsm.,k overeengekomen bed'.g. Bovendien deed de
kwaliteit van deze o'gels in het geheel niet onder voo' die

v.n Nede,landse inst,umenlen. ""hle .. f kunnen we con·
stat e ~n dat Duit S! o,gelbouwe,s het DuitS! o,gelconcept.
dat destijds ook de bosi. WI' van het we,k van NHerland ..
orgelbouwe,s, btW begrepen. In ""tlg.vaHe" klinken Duit·
S! orgel. uit het bogin van d. twintig.te eeuw ovenuigender
dan Nederlandse, mei name In de hOle'e 'egiste's.
Oe.tijd. werd dil orgellypt in Duit.land .. ngoduid al. het
' mod e,ne o'gel·. 0.. klank e,van wijkt op bijna alle punten af
van die Vin hel 'oudo o,gel'. wUrme. ro"d '900 all. orgols
vóór ons"""e , .8)0 we,den b~doetd; de pe,iode rond .800
we,d toen zells al s 'vervalp.rlode· gezitn, .en lot dat late,
ook de orgetbouw uil het besin van d. twintigste etUW 'ou
t,effen.
O.e, de klank .an dil 'moderno o'gel' i. in het ko,1 het
volgende te .eggen. Ot toonhoogte van de manualen wo,dt
bepaatd door achtvo etsreKi.l e~. rogist . .. dus van de toon'
hoogte waa,op menS!n llngen; de toonhoogte van het pe·
duldoor , t sti en.oets,egisttrs. die een oe ta af lager klinken .

He! idH is dat he! orgel ondanks de veelheid .. an regis!ers,
~h b... i.~lonkkl.ur h . ~I!: hi~, "huilt h ~! grote •• ,.<hi! m ~!
barokorgels, die luiS! Hn samenstel vOn vele klankkleur.n
lijn. O. ,roe ~ uhhoe!s,.slste,. is la s.m.ns e.t~ld dat ba·
.~ntoon,ilkt - h~ld~, kllnktnd. - '.Sist~'s en g,ondtonlg.
- donktr klinkende - re,isttrs ~u,.gtwijs combinaties kun·
nen "",m.n. Oe'~ <ombinatles ziln sch.k.ring.n v.n d. b.·
siskl.nkkleu r v.n het orgel. lowtl qua kl.nkkleur .Is qua
klanht.rkt • . Hog.re r'"Sisters, 10.1. Oetaol 4' en Woudlt"it
z'. dienen e'!oe de boven!oon·structuur die in delt uh!·
_tsba.is 1>Io.loten ti,t. Ie v.,.t.,ken. Lagere 't,l.te,.. la'
als Bourdon ,6', dienen .rtoe de bUISkl,.kkl.u' etn donk.·
re tint te ve,l.nen. Re,i.t,e,. n b.tekent bij het 'moelefn e Of'
gel' de b.slsklankkl.u, In .. t lijn •• ,I.tles lat. n ho,.n. Oaa.om moet er bij dit o,g.!type ..el , e,egi.treefd wo,den. V.n·
d ... In Zuu,d ijk d. drl. vut. 'e,l.t~fComblnatles die met de
knopj.' onder de toetsen kunnen worden bediend. w.nt lul·
ke hulpmiddelen moken .e,i.tratiewi,sel in,. n een""ud i, e,.

De klank van het Zuurdijkster orgel
Het o.get van Zuu'dijk i. 'owel ,root " IS klein. Het I. klein
omdat het maar enkete re,i.te .. hetlt. op ,I.<ht. ~. n kl. ·
vl.,. H.t ".daal- h. I_lklavle, - he.lt geen .Is.n 'egiste,.: het leent een b.sstem v.n de re,i,!e,. op het h.ndkl.·
vier. Tegelijk i. hel o.selsroot, wanl het beschikt ov. r maar
liels! vijl regist ... in de achhoet,ligging. Dit i. net loveel
.. Is het be,oemde o"el .an Letn•. dat K hte, •• el meer ,~.
gis!ers heef! en relatiel groot genoemd kan worden. luisl
mei regi.te .. in de Hhhoetsligging kin de o"oni.t de kleur
.~n het o'gel In de toonhoogte van de menselijke stem v"if·
ren. en dat ,aal uil.tekend in Zuurdijk. Niet toevoUig i. dat
ook P'Klts wal <omponl'len uil de lat. ne,. ntl.nde en
vrooge twinlig.te eeuw van ten orgel verl.nsdtn. Oaarom
klinkt mUllek .an bij.oorbeeld Mn Re,er ('81)-'9.6) p.achtig in Zuurd ijk.
In Zuu,dijk i, hell.<ht'te re,iSler d. ba.~nloon,ijke ..... 0lint. Wit daaraan de grondlanige hcht gedekt !oevoegl.
h e~ft de lachtste <ombin.tie , e.onden, d. b•• i•• an d. 0.'
gelklank In Zuurdijk. tn hel pedaal pasl daar goed de Sub!»s
bij. Aan d. combinalie v.n A.oline en Z.cht ged.kt kunnen
ve,volgens de and.r. ,egi.le.. worden lo.g ....... gd om 101
he! .olle werk Ie komen. Oe opdra<ht die of,el•• Is del e un
hun l>Io.p~I~ .. g. .. n Is: prob •• , zo t~ 'egl.neren dal •• ,.n·
deringen in klankkleur en verandt ringen in luidheid .0 ongt·
me.kt ol sotpel mogelijk .erlopen. Dal neemt natuu,lijk nl ~ 1
weg dat ook plot.elingt wisselingen van let' luid naar .eer
l l <hl en omg. kterd . fleui . 1 kunnen lijn.

Pneumatiek
In d. ne,entlend . ""Uw kr. g.n orgel•• tu·d. m. e' ,'ole pllpen. "'htvot!"e,i.le .. werden steeds belangrijke. ,e""n'
d. n, en die hebl>lon nu eenma.lgrote pllp~n. Dal betekend .
dat het lucht verbruik v.n orgets steeg: grote pijpen hebben

2 Sp..lt.f<I•• n hel orsol.
me.r lucht "oelig dan kleint. He! ge""lg was dat de luchtdruk
op d• • entielen ond~r de pijpen 10 hoo, werd d.l een een·
voudige mechaniek tussen loet sen en pilpen niet mter ""I·
deed: orgel,,,.\en w•• een soort {iln. ss gewo,d en in ploats
oan .erlijnd musiceren .
AanvInktl ijk uperim entee,de men in de o'gelbouw met
. 1.ktrldt. 1t om dit p,oble. m op te 1000.en. D~ p'o ..... n mis·
lukten om .tterlel redenen. 10.ls de onbetfouwb •• ,heid oan
.«u·s. O•• rom ltU~n ... 1 o,gelbauw~ .. na .880 . en ",,1gende stap: Ie gingen de luchl dit he! orgel lo-ch "I beschik·
baa, heeft voor de pijpen nu ook ,eb,uiken cm ·speelbe·
kru htigers' !e bouwen. vergelijkbaar met de wtrking van de
,tuurb. kruhtigin, in e.n moelern. auto. We,ken m.1 lu<ht·
druk, pneumatiek dus, 'OU he. I>Iolang.ijkste aspecl van de
orgelbouw ,ond 1900 worden. D•• rom .... chlll.n ,cm.nli ·
"he org. ls van baroko.g. l. nlel att.en doo' hun klank meer _chtvott"e,iste .. - m... ook door hun tK hn iek pneumatiek In pla'ls .an mKh.nlsche o.erb,en,lng. Een
romantisch o,gel klinkt daarom niet alleen and ers dan ten

b,rOkorgel, maar ~I I ook ,"ders "n, illhans 'OOr de orga,
ni.1. Het v.,schil i. e"ig.. ln. te verl"lijku meI dat lussen
f'en kl,.t<lmbel en un concerMeuge!. Dal iltuSlrttrl nog
f'en. dal hel rOlllalische orgel we,enlijk verschilI van dal uil
de barak. wur.,n In Groningen l~el pr"htlg. voorbeelden bewaard ,ijn g.bl.~n.

Restau rati efilosofie

"

Sinds de Tweed e Wereldoorlog lijn we in N ed e ~and de bete·
kenis v.n de grOte rijkdom ".n historiSChe orgels steeds
m.er gaan beseffen. Re.t.ureren werd daardoor een belang·
rijke .ctiviteit. ~nvankelijlt st'edde men n"ar de recon·
.tructie van de oofSpronkelijke .itu,tie. In luns. Om bij d.1
voorbeeld te blij~n, ging men .Idus te,ug n.. r de toestand
wurin het in 'TH was opgel.... rd. Dat sloot dirod aon op d.
ultgosp'''''en voorkeur die was onmaan voor barok.. rge!s,
milr htlgtv{)lg was ook dat rOmantische ofllel. nu veel min·
der _rden sew.ardeerd.
Intussen liln wt minde, eenktnnia atwOrden, het bestf is
doorgedrongen dat ook orgel. uit de negentiend e en twintig'
s(e eeuw w. arde_ollijn. Het logische atvolg van dit veel at·
nuanteerdere .tandpunt I. ook dal toen aang. bra<ht. Wijli·
gingen aan oudere orgel. In principe eveneens w.ardtvill
kunnen lijn. Dat hoeft in de afgelopen tien j.ar geleid tot een
nieuwe visie op het re.raur.ren van o'gels.
Ot Rijksdienst vOor het Cultureel Erfgoed noteerde in 200T
in lijn bel. idsnota I(/jnkond. monumonlon dal rest,u"tles
'sober en doelmatig' dientn te lijn. dat conserveren 'OOr
restlureren dient to galn. en rest.ureren VO<Ir rt<on.true·
ren. 'Uilaangspunt', aldus de nota, 'bil het In stand houden,
dal wille" en het ond erhouden en ",.taureren, van monu·
mentale orgelS Is het mu lmalt behoud v.n het oude mllerlnl en hel historisch gegroeide klankbeeld.' En: ·Reconslruc·
ties liln slechts bil hoge uluondering aan de orde en horen
het resultaat te zijn v.n . org.uldigeofweglngen v.n I lie fac·
tore" en overleg met Ilie betrokkenen. Het Inruilen van een
I.tere klankstiliStis.che eenheid voOr een *o,;ainele", i" de
betekenis von · autht ntieke". toestand wordt niet n.se·
s(reefd.'

Het orgel van Zuurdijk als document
Het orgel .. n Zuurdijk do,,"menteen dOle om.lag in het den·
ken. Het Is een 'om.nHsch o'gel. mei vf'el . chlvOelsregis·
Iers u pneumatiek. en loch i. hel nu vol . nlhou.iasme g•.
rtst.ull'e'd. niet dO<l' een beunh .... lo.l. die tot VO<Ir ko't
vuk op dil soo,1 o,gels we,den lo.gel.ton. mnr door de ui·
lerm.te deskundige firma Elber"e uit Soest. Bovendien
krte, de rest.u"He de warme ondersteun ing van de Rij~s·
dien.t voor het Culturf'el Erfgoed. die het orgel.1 bij de eer·
ste kennismak ing tOt mOnument verklaarde, O,t opende de
mogel ijkh eid een resl,uflHesub-sidie bij het Rijk aan te v..·
gen. die prompt verleend werd. Zo Is het orgel in luurdijk nu
un pruhtige rom.ntische parel in hel verder la v.el kl •• ·
sleke'e orgelb.,ltv.n de Stichting Oude Groninger Kerken.
Ute",tuur
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de mening .. orming d•• ",.. r <entr •• l .t•• t. Hon. fidom is
lid van de org.lrommi..i. v.n d. Stichting Oude Groninger
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