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De orgels in de Hervormde kerk van Zuidland. 
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Hoofdstuk 3 Het tweede orgel.   (1919-1964) 
Hoofdstuk 4 Het derde orgel.   (1964-nu) 
Hoofdstuk 5 Lijst van organisten en luchtpompers. 

 
 
 

Voorwoord. 
De gegevens over het tweede en derde orgel zijn gevonden in briefwisselingen tussen de 
kerkenraad, kerkvoogden en de diverse orgelcommissies met de orgelbouwers en in een 
beschrijving van het inwendige van de kerk van de Hr. J. van Tricht, organist in 2000. Verdere 
gegevens komen bij de Gebr. Reil uit Heerde die het onderhoud heeft van het huidige orgel. De 
bijbehorende foto`s zijn welwillend ter beschikking gesteld door de bij de foto´s vermelde 
personen. 
Van het eerste orgel is maar één foto en er is alleen een gedeelte van het orgel op te zien, de rest 
is achter de lampen verborgen, zie blz. 5. Toch was dit genoeg om een orgel te achterhalen met 
een zelfde front. Na een langdurige en intensive speurtocht op het internet heb ik een orgel 
gevonden, dichtbij, in Zwartewaal. Dit orgel werd in 1902 gebouwd ook door Bakker en Timmenga 
uit Leeuwarden. In een gedenkboekje dat werd uitgegeven in 2002 ter gelegenheid van de viering 
van het 100-jarig bestaan van dit orgel staat een citaat over het eerste orgel in Zuidland. Een kopie 
van die brief waaruit geciteerd werd ontving ik van de voormalig organist van Zwartewaal, de Hr. 
M. Stolk, hierin stond de ook dispositie van het orgel. De dispositie van een orgel is een 
opsomming van de functies van de orgelpijpen en pedalen, dus wat voor klankweergave een orgel 
heeft. 
 
Hopende U met onderstaande een genoegen te kunnen doen,  
Met vriendelijke groeten, 
Bas Molengraaf 
Verlorenkost 6 
Zuidland 
0181-452162 
Archivaris Hervormde Gemeente Zuidland. 
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Hoofdstuk 1 De voorzangers. 
 
In de tijd dat er geen orgels in de kerken aanwezig waren werd de zang begeleid door 
voorzangers. 
Een aantal bekende voorzangers waren schoolleraren. Voorzangers werden gevraagd en 
aangesteld door de kerkenraad. Een bekend voorzanger was de Zuidlandse schoolmeester W. 
Diepenhorst. Hij vervaardigde in 1782 de tekstborden die vóór de brand op 22 juni 1918 in de 
(nieuwe) kerk hingen: 

Een bord met de twaalf Geloofsartikelen. 
Een bord met het Gebed des Heeren (het Onze Vader)  
Een bord met Psalm 122. 

Al deze borden gingen in 1918 in vlammen op.  
 
De voorlaatste, van ± 1882 – 1897, door de kerkenraad aangestelde, voorzanger in de kerk was 
Johannes van Toledo, geboren te Oostvoorne op 15 april 1854. In 1880 kwamen hij en zijn gezin 
naar Zuidland waar hij werd aangesteld, eerst als hulponderwijzer, en al spoedig als onderwijzer 
op de Openbare lagere school te Zuidland. Daarbij was hij geruime tijd ook voorlezer in de Ned. 
Hervormde kerk in Zuidland en de eerste organist op het orgel. Als laatste voorzanger werd de Hr. 
J. Quispel in 1897 nog aangesteld, tegelijkertijd was hij koster tot 1924. 
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Hoofdstuk 2 Het eerste orgel.  (1897-1918) 
 
In de kerkenraadsvergadering van 19 juni 1890 bespreekt de pas aangestelde predikant Johannes 
Willem de Vries de behoefte aan en de wenselijkheid van “het stichten” van een orgel. De leden 
van de kerkenraad hebben hetzelfde gevoel en de predikant gaat dit met de kerkmeesters 
bespreken. 
In de kerkmeestersvergadering van 13 augustus 1890 komt het voorstel van de kerkenraad ter 
sprake: “De kerkeraad acht het wenschelijk en doelmatig dat ter meerdere bevordering en 
opbouwing van het Godsdienstig zedelijk leven er een orgel in de kerk wordt geplaatst om te 
dienen als leiding bij het kerkgezang en openbare Godsdienstoefeningen zoodat die daardoor 
zoude worden verhoogd en opgeluisterd.”  Een orgelcommissie moest alles in goede banen leiden. 
(De benaming kerkmeesters werd in de loop van de tijd veranderd in kerkvoogden en in 2002 in 
kerkrentmeesters) 
Hierna horen (lezen) we gedurende 6 jaar niets meer over het orgel. 
 
Leendert van der Meer, geboren omstreeks 1809, volgens de burgerlijke stand niet gehuwd, was 
de zoon van Cornelis van der Meer (overleden 4 mei 1823 en als laatste in de kerk begraven) en 
Haduwe Samuels Ruigendijk, zag zijn naam met ere vermeld in het notulenboek van de 
kerkenraad vanwege het feit dat hij in april 1896 het formidabele bedrag van fl. 2.500,-- schonk: 
“Voor het stichten van een doelmatig kerkorgel”. Precies een jaar later werd het orgel ingewijd, 
“Helaas zonder dat de schenker zelf van het fraaie speeltuig kon genieten”. Hij was enkele weken 
daarvoor overleden op 22 maart 1897. 
(fl. 2.500,-- was ongeveer 4 maal het jaarsalaris van de gewone man). Ook de Hr. P. Lammerse 
Sr. heeft veel gedaan voor het verkrijgen van dit orgel zoals blijkt uit het verslag dat in de Nieuwe 
Brielsche Courant verscheen, ook hij overleed voordat het orgel werd ingewijd.  
Het orgel kostte fl. 2.100,-- 
 
De bouw van de oxaal, de orgelgalerij, werd op 7 september 1896 gegund aan timmerman Adri 
Mooldijk voor fl. 295.-- 
Het orgel en de oxaal werden verzekerd bij de fa. de Jong en Co in Amsterdam.  
Ook werd besloten, door de kerkmeesters, de kolenkachels met hun lange kachelpijpen te 
verplaatsen naar de z.g. nieuwe kerk. Deze verplaatsing geschiedde met het doel: “Opdat het 
gezicht op het orgel niet zoude worden belemmerd.” Ook werd nog besloten om de grote 
overstekende houten balk die het dakgewelf ondersteunde en die vlak voor het orgel langsging, te 
vervangen door een smaller ijzeren “Omdat het houten gebint een wangezicht op het orgel zoude 
creëren.”  
De opdracht voor het bouwen van het orgel ging naar de fa. Bakker en Timmenga uit Leeuwarden. 
Dan is het uiteindelijk zover, de orgelbouw kan beginnen.  
De Hr. W. van de Erve, voormalig kerkmeester, laat de delen van het orgel op zijn kosten uit 
Leeuwarden naar Zuidland transporteren. Welke kleur het orgel heeft gehad is niet bekend, omdat 
het orgel pas geverfd werd als het gereed was en de koper zelf de kleur kon bepalen. 
 
Het orgel werd gebouwd aan de 
torenkant van de kerk, dus op de plaats 
waar het huidige orgel zich nu bevindt. 
Dit orgel moest met beenkracht of met 
handkracht worden voorzien van 
luchttoevoer, het z.g. luchtpompen of 
luchttrappen.  
 
Foto rechts toont de hefboom waarmee 
het orgel werd voorzien van de 
benodigde lucht. 
 
 
 

Foto orgel Zwartewaal 
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Voorzanger en voorlezer van Toledo werd in een gecombineerde vergadering van kerkmeesters 
en notabelen op 1 mei 1896, uitgenodigd om aanwezig te zijn en hem werd de vraag gesteld:  
”Of hij de genoegzame bekwaamheid zoude bezitten om het orgel in de kerk te kunnen bespelen”. 
Wat door hem ontkennend werd beantwoord: ”Doch hij vermeende dat door eigen oefening op een 
Seraphien orgel en te nemen lesfen bij een bekwaam muziekmeester, hij in staat zoude zijn, tegen 
de tijd dat het orgel in de kerk aanwezig is, de noodige vereischte hiervoor zoude kunnen 
verschaffen”. Een Seraphine orgel is een soort huisorgeltje. De kerkmeesters en notabelen 
beslisten, dat tegen de tijd dat het orgel gereed zou zijn er een sollicitatie procedure moest komen 
en dat, als de Hr. van Toledo dan de proefzang goed zou doen, hij dan alsnog de voorkeur zou 
krijgen tot de benoeming als organist. Van Toledo slaagde voor de proefzang, maar onder 
voorwaarde dat hij nog door zou gaan met zijn muzieklessen. De pas benoemde predikant, 
Cornelis Boers, zegde toe het voorlezen van de Heilige Schrift in de kerkdiensten op zich te willen 
nemen. Want van Toledo was tot dan toe ook voorlezer. 
Dat er in het begin al instructies voor de organist waren blijkt uit het feit dat van Toledo in de 
kerkmeestervergadering van 17 juli 1897 bezwaar maakte tegen artikel 10 van die instructies voor 
de organisten, de kerkmeesters en notabelen pasten dit artikel aan zodat van Toledo zijn 
benoeming alsnog aanneemt. Het is niet bekend welke instructies dat zijn geweest. 
 
Als eerste luchttrapper of luchtpomper voor het orgel werd Barthel Westendorp op 10 juli 1897 
aangesteld, geboren op 10 april 1886, zoon van Hendrik Jan Westendorp en Pieternella Elshout.  
 
Het orgel werd ingewijd in de namiddagdienst op 11 april 1897 en als tekst werd Psalm 150 
gebruikt. De Hr. Groeneveld, gediplomeerd orgel- en pianoleraar en organist bij de Hervormde 
gemeente in Vlaardingen bespeelde het orgel tijdens de inwijding. 
 

Onderstaand stukje stond in de Nieuwe Brielsche Courant van 18 april 1897: 

 
 

(600 aanwezigen, het kerkgebouw was toen bijna dubbel zo groot door de 
zijbeuk, de z.g. nieuwe kerk die na de brand van 1918 niet is herbouwd) 

 

                                            Zuidland, 16 April 
Zondag 11 april was voor de Hervormde gemeente alhier een 
indrukwekkende dag. Nadat in de voormiddag-godsdienstoefening 29 nieuwe 
leden door onze predikant op treffende wijze waren bevestigd, werd in den 
namiddagdienst het nieuwe orgel ingewijd. Den 8e April van het vorige jaar 
was door den heer Leendert van der Meer Cz. aan de kerkvoogdij van de 
Herv. Gemeente eene som geschonken, waarvoor een orgel in de kerk 
gesticht kon worden. Dat orgel, thans gereed zijnde, zou heden voor het 
eerst worden bespeeld. Onze geachte leeraar sprak een dankbaar woord ter 
nagedachtenis van de genoemde heer v. d. Meer, onlangs overleden, en niet 
minder hartelijk dankbaar herdacht hij den heer P. Lammerse Sr., insgelijks 
overleden, die zozeer had meegewerkt, om tot het verkrijgen van het orgel te 
geraken. Na deze ernstige inleiding, bracht de heer Groeneveld, organist te 
Vlaardingen, de treurmarsch van Chopin ten gehoore, hetgeen blijkbaar 
diepen indruk maakte. Door het meesterlijke spel van genoemde heer werd 
getoond, wat de gemeente in dit orgel bezit. Het doet den fabriekanten, de 
firma Bakker en Timmenga te Leeuwarden, alle eer aan en volkomen 
verdiend was ook de dank, door den Voorganger in die inwijdings-beurt én 
den heer Groeneveld én den heeren Bakker en Timmenga gebracht. 
De opwekkende en ernstige toespraak, daarna door den predikant 
gehouden, verhoogde de plechtigheid. Een zeshonderdtal personen woonde 
deze dienst bij en zeker was het voor onze predikant, hoewel een vermoeide, 
toch een aangename dag, nu hij zijn onvermoeid en gewaardeerd pogen tot 
het verkrijgen van een orgel in de kerk zo luisterrijk bekroond zag. 
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In de kerkenraadsvergadering van 3 april 1897 werd besloten elke maand een extra collecte te 
houden, met een open schaal, na afloop van de godsdienstoefening, voor het orgelfonds. Dit 
besluit werd teruggedraaid in de vergadering van de kerkmeesters op 10 juli 1897 en besloten 
werd 2 collectebussen te plaatsen voor het orgelfonds. 
 
De kerkenraad benoemde, in haar vergadering van 25 juli 1897, de Hr. J. Quispel tot voorzanger 
en voorlezer voor fl. 25.-- per jaar. Waarschijnlijk om tijdens ziekte of anderszins de organist te 
kunnen vervangen. 
 
Op onderstaande foto is te zien hoe mooi dit orgel was, hoewel gedeeltelijk verborgen achter de 
schitterend mooie olielampen. De enige foto waarop het orgel staat, tot nu toe. 

 

(Boven) Foto gezien naar de torenzijde. 
(Foto van de Historische vereniging Zuijtlant) 

 
Gezien de opstelling van de banken links, is de zijbeuk waarschijnlijk niet meer in gebruik bij 
kerkdiensten in de periode dat deze foto werd genomen. In de consistoriekamer van de kerk hangt 
een schilderijtje, op papier geschilderd, met ongeveer dezelfde afbeelding als de foto hierboven. 
Het schilderij meet ± 50 x 40 cm. De maker is onbekend zo ook het jaar waarin het schilderijtje 
werd geschilderd. 
 
Het is niet bekend of er ook op dit orgel vermeld stond: 

 

           GESCHENK VAN 
          WIJLEN DEN HEER 

           LEENDERT van der MEER Cz. 
          1897 

 

zoals op het 2e orgel dat na de brand gebouwd werd. 
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Het in 1902 gebouwde orgel 
in de St. Martinuskerk van 
Zwartewaal is van dezelfde 
bouwer, Bakker en 
Timmenga, en van dezelfde 
tekeningen gemaakt.  
Foto hiernaast is een kopie, 
een z.g blauwdruk, waarop 
aan de achterzijde de 
plaatsnamen Zuidland en 
Zwartewaal zijn geschreven. 
 
De blauwdruk is te vinden in 
het Historisch Centrum 
Leeuwarden, waar een deel 
van de administratie van 
Bakker en Timmenga ligt 
opgeslagen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het eerste orgel van de Hervormde kerk in Zuidland was een orgel met één klavier. De dispositie 
van het orgel werd in een brief van 26 december 1900 van de Hr. Timmenga, van de fa. Bakker en 
Timmenga, gericht aan de predikant van Zwartewaal, ds. W.D. van Leeuwen Boomkamp 
beschreven. Hierin vergelijkt de Hr. Timmenga het één klavier orgel van Zuidland met het twee 
klavier orgel dat hij aan Zwartewaal wilde verkopen. Uit andere stukken blijkt dat het een 
mechanisch bediend orgel betreft, dus dat de overbrenging van de toetsen naar de orgelpijpen 
d.m.v. stangetjes en hefbomen werd uitgevoerd. 
 

1 Prestant   8 vt.  
2 Bourdon 16 vt. Bas van C tot d 

3 Bourdon 16 vt. Disc van dv tot f 

4 Viola   8 vt. C 

5 Holpijp   8 vt.  
6 Octaaf   4 vt.  

7 Fluit   4 vt.  
8 Cornet   3 sterk  

9 Octaaf   2 vt.  
10 Trompet   8 vt. Bas 

11 Trompet   8 vt. Disc 
12 Tremulant   

13 Ventiel   
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Onderstaande foto toont een zelfde orgel, zoals dat in Zuidland gestaan heeft, in volle glorie. 
(Foto orgel Zwartewaal) 

 
Het uiterlijk, de fronten, van de beide orgels (Zuidland en Zwartewaal) waren gelijk. De dispositie 
van de orgels was verschillend. 
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Door de brand van 22 juni 1918 ging dit alles verloren, jammer, zo ook het interieur. 
Het interieur zoals eerder genoemde J. van Toledo het beschreven heeft in zijn publicatie:  

 

“Grepen uit de geschiedenis van Zuidland”. 
 

Tegen de noordelijke muur waren aangebracht, ongeveer in het midden de eikenhouten, 
zeskanten preekstoel, geplaatst 21 Oct. 1821, met groot klankbord, ter vervanging van den ouden 
van 1646, en ter weerszijde van den preekstoel tweepersoons mannenbanken. Om de preekstoel 
stond het in 1646 geplaatste doophek met zijn twee toegangen. Daarbinnen waren de zitplaatsen 
voor ouderlingen, diakenen, kerkvoogden, voorzanger en doopouders. 
Aan de zijde van het koor, de oostzijde, zijn in 1641 aangebracht de met groote zorg en 
bekwaamheid geteekende "Tafelen der Wet" zeer bezienswaardig. 
Gedurende de laatste 10 jaren van den tachtigjarigen oorlog, 1638-1648, werd er een geheele 
wijziging gebracht in de inrichting der kerk. Behalve de straks genoemde tweepersoons 
mannenbanken en het doophek, werden aan de koorzijde nog aangebracht vrouwen en 
mannenbanken, bestemd voor de leden der vroedschap en hun vrouwen, en aan het toren einde 
de zoogenaamde hooge banken, oploopend gebouwd met vrije zitplaatsen voor mannen. Dat alles 
was zoo aangebracht, dat het breede gangpad, dat in den Roomschen tijd voor ceremonieele 
rondgangen beschikbaar was, verdween. 
De kosten werden gevonden uit vrijwilligen bijdragen, vooral van de Ambachtsheerlijkheid, die 
daarvoor het recht verkreeg om de zoogenaamde heerenbanken te plaatsen, en ten eeuwige 
dagen kosteloos te gebruiken. Dit servituut (erfdienstbaarheid) werd indertijd door de Heer Blussé, 
Ambachtsheer van Zuidland ná de familie van der Werff, afgestaan aan de Kerkvoogdij, die 
voortaan die banken verhuurde tot steun der verzwakkende kerkfondsen. 
In de "Nieuwe kerk" aan de westmuur bevond zich een groot houten bord, waarop de 
schoolmeester Willem Diepenhorst het Gebed des Heeren had geschreven, en aan den oostmuur 
een bord, waarop de namen, etc. van de Predikanten van Zuidland van 1574 af. Na de hervorming 
waren op verschillende plaatsen aan muren en pilaren texten, wapens, etc. geschreven, o.a. de 
wapens van de familie de Labije, een toenmaals hier invloedrijk geslacht. 
Dat alles verdween in 1797, in verband met den revolutiegeest van dien tijd, onder een dikke 
kalklaag, terwijl tevens de rouwkasten en andere herinneringen aan dierbare overledenen moesten 
worden weggenomen. Zoo goed werd het Vandalenwerk volbracht, dat het schrijver dezes niet 
gelukte een enkel schrift of een enkele teekening, waarvan hij wist dat ze, en waar ze, voor 1797 
bestonden, ondanks al zijn zoeken, heeft kunnen vinden. De opschriften aan de buiten en 
binnenzijde van de hoofdingang der kerk zijn later verdwenen. Aan de buitenzijde boven de deur 
stond met duidelijke vergulde Gothische 
letters: 

Doet mij de Poorten der Gerechtigheid open. 
Ik zal den Naam des Heeren loven.  
Psalm 118,vs.19. 

 
Aan de binnenzijde stond: 

Bewaart uwen voet, als gij ten huize Godes in gaat; 
zijt liever nabij om te hooren, dan om der Sotten slagtoffer te geven.  
Eccles. 4, vs.17. " 

 
(Eccles = het bijbelboek Prediker) 
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(Boven) Foto gezien vanaf de torenzijde naar de koorzijde.  

Het interieur van de kerk voor de brand. Op de achtergrond de in 1641 geplaatste borden met de 
Tafelen Der Wet. De maker van deze borden is onbekend. 

(Foto van de Historische vereniging Zuijtlant) 
 
 
 
 
(Rechts) Foto na de 
brand, tegen de 
resten van de toren 
stond het orgel. 
 
(Foto van de  
Historische  
vereniging Zuijtlant) 
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Na de brand werd spoedig met de herbouw van de kerk begonnen. Ook zou een orgel weer een 
plaats krijgen in de kerk. De zijbeuk, de z.g. nieuwe kerk, zou niet meer herbouwd worden en het 
inwendige zal grondig op z’n kop gezet worden. 
De preekstoel kreeg een andere plaats, het orgel verhuisde, de stoelen werden banken, de borden 
met de "Tafelen der Wet" en de andere borden werden niet vernieuwd enz. Het inwendige van de 
kerk kreeg een modern, strak “uiterlijk” terwijl de bouwstijl van de buitenzijde, gelukkig, nauwelijks 
veranderde. Ook de grafstenen die voor de brand in de kerk lagen kwamen niet meer terug, ze 
werden kapot geslagen. 
 
 

 
(Boven) Een deel van de mensen die aan de wederopbouw van het kerkgebouw hebben 
meegewerkt. 

(Foto van de Historische vereniging Zuijtlant) 
 

 
Al een week na de brand werden de kerkdiensten in de bewaarschool aan de Ring gehouden. 
Via Joh. van Toledo huurde de kerkmeesters een orgel voor fl.18.-- over het jaar 1919.  
 
De kerkenraad van de Gereformeerde kerk in Zuidland heeft na de brand aangeboden om de 
kerkdiensten in hun kerkgebouw te houden maar dit ruimhartige aanbod werd afgeslagen. 
 
Het weer opgebouwde kerkgebouw werd op 2e kerstdag 1919 ingewijd door ds. Peter. 
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Hoofdstuk 3 Het tweede orgel.  (1919-1964) 
 
Voor de herbouw van dit orgel 
kreeg de fa. Bakker en Timmenga 
uit Leeuwarden weer de opdracht. 
De kosten waren fl. 3.900,-- 
 
Hiernaast een ingekleurde 
tekening van het orgel zoals die te 
vinden is in het Historisch Centrum 
Leeuwarden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De omschrijving uit een rapport van Nederlandse organistenvereniging van 1 maart 1950; 
Bouwer : Fa. Bakker en Timmenga, Leeuwarden 
Bouwjaar : 1920 
Systeem : pneumatisch 
Windwerk : in 1941 geplaatst een geruisloze windmachine Vetus MP 1/3, 

1450 t/m; WS Press 105, met rolgordijn-regulator. Soliede balgen van 
degelijke makelij. 

Dispositie : één manuaal (klavier):  
Bourdon 16; Molfluit 8; Viola d.Gamba 8; Prestant 8; Fluit 4; Octaaf 4; 
Mixture 2´-2 st.-3 st.; Trompet 8. 

Pijpwerk : Prestant; Gamba en Trompet van zink. Overigens laagste octaaf van zink,  
hogere vanaf c´lood/tin (orgelmetaal) 

 
Systeem: pneumatisch. 
Een pneumatisch orgel betekent dat de overbrenging van de toetsen naar de orgelpijpen met 
luchtdruk geschiedt d.m.v. slangetjes, heel veel slangetjes. Bij een mechanisch orgel wordt dit 
d.m.v. stangetjes en hefbomen gedaan, heel veel stangetjes en hefbomen. De toetsaanslagen van 
een pneumatisch orgel zijn lichter dan die van een mechanisch orgel. Het pneumatische systeem 
is wel storing gevoeliger. 
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(Boven) Foto van het 2e orgel, hierop wordt de schenker van het vorige orgel herdacht, 

Wijlen den heer Leendert van der Meer Cz. 1897. 
(Foto van de fam. Trijselaar) 
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Het orgel na de brand: het uiterlijk van het orgel is geheel aangepast aan de trend van de jaren 20 
van de vorige eeuw, een strakke stijl, geen tierlantijntjes of krullen meer, rechttoe rechtaan, maar 
functioneel en architectonisch zeer fraai passend in het geheel. De intonatie van dit orgel is net als 
het eerste orgel met warme klanken. De omlijsting van de orgelpijpen is van blank eikenhout 
evenals de kansel, de lambrisering en de banken voor de ambtsdragers. Ook het hekwerk voor de 
kansel was van blank eiken. 

 
(Boven) Het inwendige van het kerkgebouw na de brand, gezien vanaf het middenpad, naar de 

koorzijde, met een nieuwe kansel en een nieuw orgel, ja bijna alles nieuw natuurlijk. 
(Foto van Ds. A.J. de Kieviet) 

Bijna alles nieuw: de voorzangerslezenaar en de kaarsenstandaards ernaast zijn behouden 
gebleven evenals de lezenaar op de kansel door een snelle actie van diverse mensen. 
 
Door het bombardement van Engelse vliegtuigen op het dorp op 18 juni 1941 werd het orgel 
beschadigd en in hetzelfde jaar nog geheel gerestaureerd voor een bedrag van fl. 1260,75 waarbij 
ook een elektrische ventilator werd ingebouwd voor fl. 189,60. Zo kon het luchtpompen door de 
diverse vrijwilligers(?) worden beëindigd. Doordat het de oorlogsjaren waren en de 
elektriciteitsvoorziening niet betrouwbaar was, werd er in 1945 nog wel eens lucht gepompt, o.a. 
door mevr. I. Krijgsman - van Sintmaartensdijk, dochter van de koster B. van Sintmaartensdijk. 
 
In de loop der jaren werd de conditie van het orgel er niet beter op wat resulteerde dat er in 1949 
een deel van de opbrengst van de oogstcollecte werd bestemd voor het restaureren van het orgel 
en er ook een oliebollenactie voor het orgel werd georganiseerd waarbij o.a. de meisjesvereniging 
Martha betrokken was. Op 27 januari 1950 ging er een verzoek naar de adviescommissie van de 
Nederlandse Organistenvereniging voor een advies en een taxatie van de kosten voor restauratie 
van het orgel. 
Op 12 mei 1950 werd er weer een orgelcommissie opgericht, de vorige was blijkbaar ter ziele 
gegaan. In deze orgelcommissie werd ook iemand van de adviescommissie van de Nederlandse 
Organistenvereniging uitgenodigd om zitting te nemen. 
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De restauratie werd op ± fl. 20.000.-- geschat. De bouwer, de fa. Bakker en Timmenga beweerde 
dat het orgel na deze restauratie weer 30 tot 40 jaar mee zou kunnen. Er werden alleen de meest 
noodzakelijke restauraties uitgevoerd want in 1953 bleek het orgel van een zodanige slechte 
kwaliteit te zijn, dat het, vooral na de watersnoodramp van 1953, steeds meer mankementen ging 
vertonen en bijna niet meer bespeelbaar was. Omdat steeds meer gemeenteleden over het orgel 
klaagden werden er stappen ondernomen door de orgelcommissie om tot de aankoop van een 
nieuw orgel over te gaan. 
Het oude orgel werd in het Hervormde kerkblaadje “Kerkelijke Berichten” van 26 mei 1965 te koop 
aangeboden maar het is niet waarschijnlijk dat het ook daadwerkelijk is verkocht. In de financiële 
overzichten van de kerkvoogdij van die tijd is niets terug te vinden wat zou kunnen duiden op de 
verkoop van het orgel. Volgens de fa. Reil, die het onderhoud van het huidige orgel heeft, is het 
orgel gesloopt. 
 

Hoofdstuk 4 Het derde orgel.  (1964-nu) 
Met medewerking van het Nationaal Rampenfonds, welke in het leven geroepen was door de 
Nederlandse overheid om de materiële nood na de watersnoodramp van 1953 zoveel mogelijk te 
verzachten, werd samen met de landelijke orgelcommissie van de Nederlands Hervormde kerk, 
een plan van aanpak gemaakt. Deze samenwerking was een voorwaarde van het Nationaal 
Rampenfonds. 
Ook de landelijke Bouw- en restauratiecommissie van de Nederlands Hervormde kerk kwam in 
actie omdat de plaats waar het tweede orgel zich bevond gereconstrueerd moest worden, dus een 
passend aanzicht moest krijgen, de kansel eventueel aangepast moest worden en er een nieuwe 
orgelgalerij met orgelfront gemaakt moest worden. 
 

De kerkvoogden hebben er een zware klus aan gehad, jaren lang, want uit de correspondentie 
tussen al die instanties en de kerkvoogden kwam naar voren dat langs elkaar heen werken en het 
later opleveren van het orgel dan was afgesproken niets nieuws onder de zon is.  
In augustus 1958 werden de eerste stappen ondernomen door de orgelcommissie en de 
kerkvoogdij van deze kerk om tot aankoop van een nieuw orgel te komen. In januari 1961 wordt de 
opdracht aan Fa. Ernst Leeflang uit Apeldoorn verstrekt voor het bedrag van fl. 49.485,-- waarvan 
het grootste gedeelte door het Nationaal Rampenfonds werd betaald. Voor het resterende, door de 
Hervormde gemeente te betalen bedrag, inclusief de te bouwen orgelgalerij, stond een 
gemeentelid garant. 
De uiteindelijke kosten voor het orgel werden nog aanzienlijk hoger omdat de flinke loonstijgingen 
van die jaren als meerprijs werden doorberekend. De bouw van de orgelgalerij, de oxaal, werd 
gedeeltelijk verzorgd door de Fa. J. van Rij, metselaars en de Fa, W. Borel, timmerbedrijf in 
Zuidland voor de prijs van fl. 4.000.-- 

Het maken van de 
kolommen voor de 
orgelgalerij werd 
uitbesteed aan de 
Fa. C. Warning, 
timmerbedrijf in 
Zuidland. 
 
Foto links:  
Timmerman C. 
Warning is bezig 
met het draaien 
van één van de 
houten pilaren 
(Redwood) voor de 
nieuwe orgelgalerij. 
De heer S.W. 
Dekker, kerkvoogd, 
kijkt geïnteresseerd 
toe. 
 

(Foto van D. Overgaauw)
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Foto rechts: 
De zoon van timmerman 
C. Warning, Frits bij een 
gereedstaande pilaar, 
voor de orgelgalerij. 
 
(Foto van D. Overgaauw) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De orgelbouwer hoopte in maart 1962 het orgel te kunnen opleveren. Doordat er diverse 
instanties, met elkaar, langs elkaar en tegen elkaar in werkten, werd het orgel pas op 
woensdagavond 25 november 1964 in gebruik genomen door Ds. J. L. Maris, de toenmalige 
predikant. 
Als organisten traden op de Hr. W. Krijgsman, organist van deze kerk en de Hr. W. Hülsmann 
vertegenwoordiger van de Landelijke Orgelcommissie. Ook toen werd Psalm 150 gespeeld en 
gezongen. 
 
Op 18 november 1964 maakte de AVRO opnames op het orgel met organist Arie J. Keyser uit 
Middelharnis voor een radioprogramma dat op 1 december om 10 uur ´s avonds dat jaar werd 
uitgezonden. 
 
De dispositie van het orgel volgens de Orgelcommissie van de Nederlands Hervormde kerk (1991) 

Hoofdwerk: Rugwerk: Pedaal: 

Prestant 8` Prestant 4` Bourdon 16` 

Roerfluit 8` Holpijp 8` Prestant 8` 

Octaaf 4` Roerfluit 4` Fagot 16` 

Gedekte Fluit 4` Gemshoorn 2` Schalmei 4` 

Octaaf 2` Nasard 1 1/3`   

Mixture  Kromhoorn 8` Pedaal koppel +1 

Trompet 8`   Pedaal koppel +2 

    Manuaal 1+2 

 
De intonatie, d.w.z. het klankbeeld van het orgel is zeer boventoonrijk, d.w.z. met scherpere tonen 
en klanken, die evenals de bouwstijl van het orgel “Neo-Barok” karakteristiek is voor de 60-er 
jaren.  
 
Tegenwoordig zijn de warmere klanken, zoals van de vorige twee orgels, weer meer favoriet. 
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Boven: Foto van het derde orgel. 
(Foto van mevr. I. Krijgsman-van Sintmaartensdijk) 
 
 
Op de volgende twee pagina´s is het programma afgedrukt van de officiële ingebruikname van het 
nieuwe orgel. 
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Jaarlijkse onderhoudsbeurten zijn nodig om het orgel in een goede conditie te houden, maar door 
het vochtige en meestentijds kille klimaat én de invloed van snelle temperatuursschommelingen 
door het tijdelijk verwarmen van de kerk voor erediensten en andere bijeenkomsten moest het 
orgel in de loop van de tijd diverse grote onderhoudsbeurten en reparaties ondergaan. 
In 1985 werd nog een grote onderhoudsbeurt uitgevoerd. 
De laatste grote onderhoudsbeurt en aanpassingen werden in 1996 uitgevoerd. 
 
De onderhoudsbeurten werden normaal uitgevoerd door de makers van de diverse orgels, maar 
Fa. Leeflang uit Apeldoorn ging failliet waarna de Gebr. Reil uit Heerde het onderhoud van het 
huidige orgel heeft overgenomen sinds 1996. 
 
De beschrijving van het orgel in de huidige uitvoering zoals genoteerd werd door de Hr.J. van 
Tricht, organist in 2000: (niet in zijn geheel overgenomen) 
“Het is een tweeklaviers instrument en heeft een vrije pedaal en telt over de drie werken verdeeld 
(Hoofdwerk, Rugwerk en Pedaal) 18 prekende registers en drie koppelingen alsmede een 
tremulant op het Rugwerk, samen 22 registers. 
De intonatie van het orgel is zeer boventoonrijk wat aan het orgel een pittige klankuitstraling geeft, 
maar heeft een zwakke grondtoon ontwikkeling. De speelaard van het orgel is licht en prettig. 
Het orgel telt 1192 pijpen. Als het orgel nu gebouwd zou worden zou het ongeveer fl. 360.000,-- ex 
BTW gaan kosten. (€ 163.360,--)”   
 
De Buma-Stemra, het bureau dat de auteursrechten van muzikanten behartigt, vraag jaarlijks een 
bijdrage van de kerkvoogdij voor de gespeelde muziek. 

 
 
 
 
 
 
Hier een kijkje in een 
deel van het 
inwendige van het 
orgel, zo´n kleine 200 
van de 1192 pijpen 
zijn hier zichtbaar. 
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Hier is een ander 
gedeelte van de 
orgelpijpen te zien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dat het een mechanisch bediend 
orgel betreft is hier goed te zien met 
al die hefbomen en stangetjes. 
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Hoofdstuk 5 Lijst van organisten en luchtpompers. 
 
Diverse organisten hebben de erediensten en andere bijeenkomsten begeleid, in het begin met 
hulp van de luchtpompers(sters). Later kwamen er, meestal bij bijzondere diensten, andere 
muziekinstrumenten bij. 
 

Organisten Tijdvak 

Joh. van Toledo Juli 1897 - oktober 1922 

Ph. Vermaat Oktober 1922 - na 1924 

N.M. Trijselaar 1931 - 1994 

Mevr. E.N. Vermaat ?? - ??  

W. Krijgsman 1946 - 1997 

C. van der Pols 1994 - 1997 

J.G. Hengeveld 1998 - 1999 

Mevr. J. van Apeldoorn 1998 - 2002 

J. van Tricht 2000  

G. Boer 2001 - 2005  (bij toerbeurt) 

L. Barendrecht 2001 - 2005  (bij toerbeurt) 

M.J. van der Wal 2000 - 2005  (bij toerbeurt) 

J. W. Baggerman 2002 - 2005  (bij toerbeurt) 

T. Kruithof 2000 - 2005  (bij toerbeurt) 

H. Monteny 2000 - 2005  (bij toerbeurt) 

L. Monster 2000 - 2005  (bij toerbeurt) 

P. Jongejan 2002 - 2005  (bij toerbeurt) 

  

Orgeltrappers / luchtpompers Tijdvak 

B. Westendorp 1897 - 1906 

? 1906 - 1909 

J.P. Overgaauw 1909 - 1911 

G. Zevenbergen 1912 - 1913 

M. van Rij 1913 -  

A. Arkenbout 1915 -  

J.M. de Zwart 1918 -  

M.C. van der Veer 1921 - na 1924 

??? 1924 - 1942 

P. van Buuren ± 1942 - 1945 

Mevr. I. Krijgsman - van Sintmaartensdijk 1940 - 1945 (de laatste) 

 
 
En niet te vergeten de diverse onbekend gebleven invallers(sters) voor het orgel en, in het 
verleden, de onbekend gebleven invallers(sters) die het orgel van lucht moesten voorzien.  
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Foto rechts: Organist N. M. Trijselaar op 
het nieuwe orgel. 
(Foto van de fam. Trijselaar) 
 
De Hr. N. M. Trijselaar werd in Zuidland 
geboren op 16 mei 1915. 
De Hr. Trijselaar werd door de 
kerkenraad op 1 juni 1931 tot organist 
benoemd, hij was, met een aantal jaren 
onderbreking, organist tot 1994. In 1994 
werd hem het draaginsigne in goud, een 
oorkonde en een wandbord uitgereikt als 
verdienste voor de vele jaren als organist 
in deze kerk. 
De Hr. N. M. Trijselaar is op 27 mei 1997 
overleden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto links:  
(Foto van de Fam. Blok) 
 
Mevr. E.N. Vermaat 
bespeelt een orgel. Het is 
niet bekend welk orgel. 
Ook is het niet bekend in 
welk tijdvak zij het orgel in 
de kerk heeft bespeeld. 
Mevr. E.N. Vermaat is de 
dochter van Ph. Vermaat, 
de tweede in de rij van 
organisten. Zij heeft menig 
Zuidlander orgel en piano 
leren spelen. 
Zij is op 15 januari 1912 
geboren en op 15 januari 
2005 overleden.  
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Foto links: 
Organist W. Krijgsman op het nieuwe orgel. 
(Foto mevr. I. Krijgsman-van 
Sintmaartensdijk) 
 
De Hr. W. Krijgsman, geboren in Rotterdam 
op 9 november 1926, kwam in 1951 naar 
Zuidland maar was al sinds 7 april 1946 als 
organist aan deze kerk verbonden. In 1986 
werd hem het draaginsigne in goud met de 
daarbij behorende oorkonde uitgereikt als 
verdienste dat hij 40 jaar organist in deze 
kerk is. 
Bij zijn 50 jarig jubileum als organist werd 
hem een wandbord overhandigd. Op 29 april 
1987 werd hij geridderd met de “Orde van 
Oranje Nassau”.  
De Hr. W. Krijgsman is op 19 februari 1999 
overleden en was ruim 50 jaar als organist 
aan deze kerk verbonden. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bas Molengraaf 
Archivaris Hervormde Gemeente Zuidland. 
 
 

 


