Feestelijke
heringebruikname

Orgel Koepelkerk
op vrijdag 22 januari 2016

Protestantse Gemeente Berltsum

Programma
19.45 uur
20.00 uur
20.05 uur

20.15 uur
20.25 uur

20.35 uur
20.45 uur
20.46 uur
20.50 uur
21.00 uur

Inloop
Welkom
Orgelspel
Muziek voor een feestelijke dag
Muziek voor de zondag
Terugblik op de orgelrestauratie
door de orgelmakerij
Orgelspel
Verlate kerstmuziek
Bach met een vraagteken
Toelichting op de orgelrestauratie
door de orgeladviseur
Overdracht van het orgel
Dankwoord door het
College van Kerkrentmeesters
Orgelspel
Vrolijke muziek voor door de week
Slotwoord

*

Het orgel
Het orgel werd in 1780 gebouwd door
de orgelmaker Johannes Mitterreither,
die gevestigd was in Leiden.
Sybren van Tuinen*
Theo Jellema**

Hans Reil***
Theo Jellema

Theo Jellema
Hans Reil
Durk Osinga****
Theo Jellema
Sybren van Tuinen

voorzitter van de kerkenraad van de
Protestantse Gemeente Berltsum
** organist van de Grote Kerk te Leeuwarden
en adviseur bij de restauratie van het orgel
*** directeur van Orgelmakerij Reil te Heerde,
restaurateur
**** voorzitter van het College van kerkrentmeesters

Het is heel bijzonder dat het instrument
zóveel registers kreeg op maar één
klavier.
In 1854 veranderde deze situatie. De
Leeuwarder orgelmaker Willem Hardorff
wijzigde het orgel ingrijpend. Hij voegde
een tweede klavier toe met vijf registers,
maar nam ook vier weg op wat nu het
eerste klavier geworden was.
Nieuwe veranderingen volgden in 1894,
1929 en 1949. Uiteindelijk ontstond hieruit een weinig samenhangend geheel.

In 1980 werden alle ingrepen uit de
19e- en 20ste eeuw door de firma
Reil (Heerde) ongedaan gemaakt.
Het oorspronkelijke Mitterreither-orgel
werd gereconstrueerd zoals het in
1780 bedoeld was.
Adviseur was dhr. Klaas Bolt (Haarlem).

Mitterreither leverde het orgel met de
volgende dispositie:
MANUAAL (C-f ‘’’):
Praestant
8’
Praestant
16’ disc.
Holpijp
8’
Quintadena
8’
Octaaf
4’

Roerfluit
Quintpraestant
Superoctaaf
Gemshoorn
Flageolet
Mixtuur

4’
3’
2’
2’
1’
4-6 st.

Cornet
Trompet
Dulciaan

4 st. disc.
8’ b/d
8’

Tremulant
Afsluiter
PEDAAL (C-d’)
aangehangen

Afsluiting met een
drankje en een hapje
in de Koepelkerk

Het orgel
stamt
uit 1780

De in de tweede helft van 2015
uitgevoerde werkzaamheden, opnieuw
door de firma Reil, behelsden een
restauratie van het orgel zoals het in
1980 was gereconstrueerd. Alle
onderdelen van het orgel die aan
slijtage onderhevig zijn geweest, zijn
hersteld. De stemming van het orgel
is licht gewijzigd. Om samenspel met
andere instrumenten mogelijk te maken
is een transpositieklavier toegevoegd.
Adviseur was Theo Jellema
(Leeuwarden). Namens de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed was
dhr. Rudi van Straten betrokken.
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