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  Steendamorgel (1992) met pijpwerk van Valckx & Van Kouteren (1937)



Als orgelcommissie en als Hersteld Hervormde 
gemeente Kesteren zijn wij dankbaar dat wij 
vandaag het gerestaureerde Steendamorgel in 
gebruik mogen nemen in ons nieuwe kerkge-
bouw ‘De Fontein’. Dit alles doet ons denken 
aan de ‘Fonteinen des heils’ zoals verklankt in 
Psalm 89 en die ons heenwijzen naar Hem die 
de ‘Fontein des Levens’ is, onze Heere Jezus 
Christus. In Hem is een fontein geopend tegen 
onze zonde en onreinheid (Zach. 13:1). 

Wanneer nu door de genade van de heilige 
Geest door middel van (orgel)muziek in de 
aardse liturgie ons hart gaande wordt gemaakt 
en wij hemelse klanken mogen vernemen – hoe 
zalig is het volk dat dit geklank kent! – dan 
woont de drie-enige God onder de lofzangen 
Israëls en wordt die lofzang gaande gehouden. 
Het is onze bede dat onder Gods zegen en in 
Zijn gunst het Steendamorgel ‘voertuig’ zij van 
het Goddelijk Woord.  

Na en naast dit Soli Deo Gloria gaan 
gelukwensen en onze welgemeende dank 
uit naar de maker van het orgel de heer 
Sicco Steendam en naar allen die – hoe 
dan ook en op welke wijze – dit gebeuren 
mogelijk hebben gemaakt. Meer over onze 
zoektocht naar het Steendamorgel, leest u 
in dit programmaboekje. 

De orgelcommissie;

Jacco van den Akker
Chris Hendrikse
Henk Vermeer
Wim Torn Broers
Joost Schellingerhout,
Jan de Wit 
Steven van Westreenen

Voorwoord

Soli Deo Soli Deo 
Gloria
Soli Deo 
Gloria
Soli Deo 

Voorwoord



Na het ontstaan van de Hersteld Hervormde 
Kerk en de Protestante Kerk Nederland zijn 
we als gemeente gaan kerken in het gebouw 
van het Van Lodenstein College aan de 
Boveneindsestraat 6 in Kesteren. Daar stond 
een elektronisch Eminent orgel, wat later 
vervangen is voor een Johannus Opus 20. 

Zodra er zicht kwam op een eigen kerkge-
bouw, zijn er gesprekken gevoerd met de 
kerkvoogden en notabelen, want als organisten 
waren we het er unaniem over eens: alleen met 
een pijporgel kunnen we de gemeentezang 
goed begeleiden. Echter, een pijporgel is een 
investering voor vele tientallen jaren. In de ge-
sprekken werd duidelijk dat er voor een orgel 
in het nieuwe kerkgebouw een bedrag van 
50.000 euro beschikbaar was.

Zoektocht gebruikt pijporgel
Daarom zijn we op zoek gegaan naar een 
gebruikt pijporgel en eventuele mogelijkheden 
om dat ook gefi nancierd te krijgen. In het 
voorjaar van 2008 hebben we een bezoek 
gebracht aan de Gereformeerde Gemeente 
van Gouda, waar het ‘’Fontein en Gaal’’ orgel 
te koop stond (bouwjaar 1966, elektro pneu-

matisch, 19 stemmen over hoofdwerk, rugwerk 
en pedaal). Hoewel het orgel in redelijke staat 
was, waren we niet op zoek naar een ‘’dunne 
klank’’ voor het begeleiden van de gemeen-
tezang. Ons volgende bezoek bracht ons bij 
de Sijpekerk in Nieuw Loosdrecht. In dit oude 
kerkgebouw stond een orgel van Leefl ang 
(bouwjaar 1963) in een prachtige (orgel)
kast uit 1884 van Bakker en Timmenga; een 
hoofdwerk, een dwars geplaatst bovenwerk en 
het pedaal gecombineerd met de hoofdwerk-
lade. Een klein orgel, met tien stemmen, maar 
wederom een dunne, (soms explosieve) klank, 
daarom bleek ook dit orgel niet geschikt. 

De gouden tip
Ruim twee jaar later, in oktober 2010,  kregen 
wij een tip via een gemeentelid dat er in Rin-
sumageest (Friesland) een fors orgel van Sicco 
Steendam te koop stond (bouwjaar 1992, 26 
stemmen). Diezelfde week sprak organist Torn 
Broers twee gemeenteleden die beide fi nanci-
ele steun wilden geven voor dit Steendamorgel. 

En zo vertrokken Wim Torn Broers, Joost Schel-
lingerhout en Jacco van den Akker een aantal 
weken later naar Rinsumageest met een kistje 

Ontstaan orgelcommissie
Nieuw Loosdrecht Gouda

Rinsumageest



appels onder de arm voor de orgelmaker en 
opnameapparatuur om een kijkje te nemen bij 
het Steendamorgel. En dat we meteen verkocht 
waren, was duidelijk: ondanks de ‘’droge’’ 
ruimte, hoorden we prachtige klanken van een 
romantisch, breed dragend orgel, met mooie 
solo registers, een solo Cornet en een Bourdon 
16 op het hoofdwerk. Absoluut een prachtig 
orgel en zeer geschikt voor de gemeente Kes-
teren. 

Het koopcontract
De komende weken is er overleg tussen de 
organisten, de fi nanciële commissie, de kerk-
voogdij, en de 2 gemeenteleden die het 
grootste deel voor het orgel willen schenken. 
De orgelcommissie wordt opgericht in de vorm 
zoals dat nu nog is. Op 30 oktober 2010 
wordt het koopcontract getekend.

In februari 2011 vertrokken we met een bus 
enthousiaste gemeenteleden op ‘’excursie’’ 
naar Rinsumageest, om het Steendamorgel te 
bewonderen; we hebben met elkaar naar de 
klank van het orgel geluisterd en samen psal-
men gezongen. ’s Middags brachten we een 
bezoek aan de werkplaats van Steendam in 
Roodeschool; Sicco heeft ons hier veel bijge-
bracht over het vak van orgelmaker. Eenzelfde 

bezoek deden we in november 2011, dit keer 
met onze predikant ds. W. Nobel, die zelf 
ook organist is. Door de verkoop van het kerk-
gebouw in Rinsumageest werd het orgel in juni 
2013 gedemonteerd en opgeslagen bij Sicco 
Steendam in Roodeschool.

Soli Deo Soli Deo 
Gloria
Soli Deo 
Gloria
Soli Deo 
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Psalm 89 : 1 en 7
‘k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên;
Uw waarheid t’ allen tijd vermelden door mijn reên.
Ik weet, hoe ‘t vast gebouw van Uwe gunstbewijzen,
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen;
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,
Zo min zal Uwe trouw ooit wank’len of bezwijken.  

Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort!
Zij wand’len, HEER, in ‘t licht van ‘t Godd’lijk aanschijn voort;
Zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden;
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in ‘t lijden;
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen.

Gebed

Schriftlezing

Choralvorspiel: “Schmücke dich, o liebe Seele”    
Gustav Adolf Merkel  (1827 - 1885

Aanvang : 19.30 uur 
Opening : Steven van 
Westreenen (voorzitter)

Vanavond wordt een 
opname gemaakt 
door de Reforma-
torische Omroep. 
Vriendelijk verzoek 
om met de samen-
zang geen boven-
stem te zingen.



Toespraak voorzitter

Voorspel met samenzang psalm 65 : 1 en 2
De lofzang klimt uit Sions zalen
Tot U met stil ontzag;
Daar zal men U, o God, betalen
Geloften, dag bij dag.
Gij hoort hen, die Uw heil verwachten,
O Hoorder der gebeên,
Dies zullen allerlei geslachten
Ootmoedig tot U treên.

Een stroom van ongerechtigheden
Had d’ overhand op mij;
Maar ons weerspannig overtreden
Verzoent en zuivert Gij.
Welzalig, dien Gij hebt verkoren,
Dien G’ uit al ‘t aards gedruis
Doet naad’ren, en Uw heilstem horen,
Ja, wonen in Uw huis.

Choralvorspiel: “Ich ruf’ zu Dir, Herr Jesu 
Christ”” – (BWV 639) 
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
    

Overdracht orgel door Sicco Steendam aan 
orgelcommissie en Kerkvoogdij

Orgelsonate no. 6, opus 65 Felix Mendelssohn 
 - Choral mit variationen über: “Vater unser 
  im Himmelreich” (1809-1847)
 - Fuga (sostenuto e legato)
 - Finale (andante)

Symbolische overdracht orgel door Steven van 
Westreenen aan H.J. Westeneng 

Canonisch voorspel over psalm 84 
Jan Zwart (1877-1937)
met aansluitend samenzang vers 1 en 6

Hoe lief’lijk, hoe vol heilgenot,
O HEER, der legerscharen God,
Zijn mij Uw huis en tempelzangen!
Hoe branden mijn genegenheên,
Om ‘s HEEREN voorhof in te treên!
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,
En aan mijn ziel het leven geeft. 
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Want God, de HEER, zo goed, zo mild,
Is ‘t allen tijd een zon en schild;
Hij zal genaad’ en ere geven;
Hij zal hun ‘t goede niet in nood
Onthouden, zelfs niet in de dood,
Die in oprechtheid voor Hem leven.
Welzalig, HEER, die op U bouwt,
En zich geheel aan U vertrouwt.

Canonische bewerking over: 
“Morgenglans der Eeuwigheid” Peter Eilander

Toccata en fa mineur, uit: Symfonie V Opus 
42/1 Charles Marie Widor (1844 - 1937)

Sluiting (Steven van Westreenen) 

Voorspel met samenzang 
psalm 150 : 1, 2 en 3
Looft God, looft Zijn naam alom;
Looft Hem in Zijn heiligdom;
Looft des HEEREN grote macht,
In den hemel Zijner kracht;
Looft Hem, om Zijn mogendheden,

Looft Hem, naar zo menig blijk
Van Zijn heerlijk koninkrijk,
Voor Zijn troon en hier beneden. 

Looft God, met bazuingeklank;
Geeft Hem eer, bewijst Hem dank;
Looft Hem, met de harp en luit;
Looft Hem, met de trom en fl uit;
Looft Hem, op uw blijde snaren;
Laat zich ‘t orgel overal
Bij het juichend vreugdgeschal,
Tot des HEE”EN glorie, paren. 

Looft God, naar Zijn hoog bevel,
Met het klinkend cimbelspel;
Looft Hem, op het schel metaal
Van de vrolijke cimbaal;
Looft den HEER; elk moet Hem eren,
Al wat geest en adem heeft;
Looft den HEER, die eeuwig leeft;
Looft verheugd den HEER der heren! 

Geen applaus
 



Programma 
zaterdag 27 september 2014

Programma

Psalm 84 : 1 en 2
Hoe lief’lijk, hoe vol heilgenot,
O HEER, der legerscharen God,
Zijn mij Uw huis en tempelzangen!
Hoe branden mijn genegenheên,
Om ‘s HEEREN voorhof in te treên!
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,
En aan mijn ziel het leven geeft.

Zelfs vindt de mus een huis, o HEER,
De zwaluw legt haar jongskens neer
In ‘t kunstig nest bij Uw altaren,
Bij U, mijn Koning en mijn God,
Verwacht mijn ziel een heilrijk lot;
Geduchte HEER der legerscharen,
Welzalig hij, die bij U woont,
Gestaâg U prijst en eerbied toont.

Aanvang : 19.30 uur 
Opening : ds. W. Nobel
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Psalm 77 : 7 en 8
‘k Zal gedenken, hoe voor dezen
Ons de HEER heeft gunst bewezen;
‘k Zal de wond’ren gadeslaan,
Die Gij hebt van ouds gedaan;
‘k Zal nauwkeurig op Uw werken
En derzelver uitkomst merken;
En, in plaats van bitt’re klacht,
Daarvan spreken dag en nacht. 

Heilig zijn, o God, Uw wegen;
Niemand spreek’ Uw hoogheid tegen;
Wie, wie is een God als Gij,
Groot van macht en heerschappij?
Ja, Gij zijt die God, die d’ oren,
Wond’ren doet op wond’ren horen;
Gij hebt Uwen roem alom
Groot gemaakt bij ‘t heidendom. 

Psalm 42 : 1, 3 en 5
‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar ‘t genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.

Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad’ren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw naam verhogen? 
O mijn ziel, wat buigt g’ u neder?
Waartoe zijt g’ in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder;
Zoek in ‘s Hoogsten lof uw lust;
Want Gods goedheid zal uw druk
Eens verwiss’len in geluk.
Hoop op God, sla ‘t oog naar boven;
Want ik zal Zijn naam nog loven.

Maar de HEER zal uitkomst geven,
Hij, die ‘s daags Zijn gunst gebiedt;
‘k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied;
‘k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog’ treffen,
Tot den God mijns levens heffen.

Meditatie ds. W. Nobel

Psalm 25 : 2 en 6
HEER, ai, maak mij Uwe wegen,
Door Uw woord en Geest bekend;
Leer mij, hoe die zijn gelegen,
En waarheen G’ Uw treden wendt,
Leid mij in Uw waarheid, leer
IJv’rig mij Uw wet betrachten;
Want Gij zijt mijn heil, o HEER,
‘k Blijf U al den dag verwachten.

Wie heeft lust den HEER te vrezen,
‘t Allerhoogst en eeuwig goed?
God zal Zelf zijn leidsman wezen;
Leren, hoe hij wand’len moet.
‘t Goed, dat nimmermeer vergaat,
Zal hij ongestoord verwerven,
En zijn Godgeheiligd zaad
Zal ‘t gezegend aard’rijk erven.

Voorspel vierhandig Psalm 116 
(D. Sanderman)

Psalm 116 
Vers 1 (allen)
God heb ik lief; want die getrouwe HEER
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;
Hij neigt Zijn oor, ‘k roep tot Hem, al mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

Vers 2 (mannen)
Ik lag gekneld in banden van den dood,
Daar d’ angst der hel mij allen troost deed missen;
Ik was benauwd, omringd door droefenissen;
Maar riep den HEER dus aan in al mijn nood:

Vers 3 (vrouwen)
“Och HEER, och, wierd mijn ziel door U gered!”
Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig;
De HEER is groot, genadig en rechtvaardig,
En onze God ontfermt zich op ‘t gebed.

Vers 11 (allen)
Ik zal met vreugd in ‘t huis des HEEREN gaan,
Om daar met lof Uw groten naam te danken.
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken:
Elk heff’ met mij den lof des HEEREN aan!
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Psalm 122 : 1 en 3
Ik ben verblijd, wanneer men mij
Godvruchtig opwekt: “Zie, wij staan
Gereed, om naar Gods huis te gaan;
Kom, ga met ons en doe als wij.”
Jeruzalem, dat ik bemin,
Wij treden uwe poorten in;
Daar staan, o Godsstad, onze voeten.
Jeruzalem is wèl gebouwd,
Wel saâmgevoegd: wie haar beschouwt,
Zal haar voor ‘s Bouwheers kunstwerk groeten.

Dat vreed’, en aangename rust,
En milde zegen u verblij’;
Dat welvaart in uw vesting zij,
In uw paleizen vreugd’ en lust.
Om vriend en broed’ren spreek ik nu:
“De vrede zij en blijv’ in u;
Nooit moet haar nijd of twist verkloeken;
Om ‘s HEEREN huis, in u gebouwd,
Waar onze God Zijn woning houdt,
Zal ik het goede voor u zoeken.”

Sluiting ds. W. Nobel

Uitleidend orgelspel

Organisten die begeleiden:
Wim Torn Broers
Joost Schellingerhout
Henk Vermeer
Jan de Wit
Jacco van den Akker

Geschiedenis
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Het Steendamorgel werd oorspronkelijk 
gemaakt voor de Gereformeerde kerk in 
Rinsumageest. Dit kerkgebouw uit 1913 was 
een ontwerp van de Amsterdamse architect 
Tjeerd Kuipers, die ruim vijftig kerkgebouwen 
ontwierp. De kerkenraad van Rinsumageest 
besloot in 2010 om – vanwege teruglopende 
fi nanciën en een afnemend ledental – door te 
gaan met één kerkgebouw: de elfde-eeuwse 
Alexanderkerk. De laatste dienst in de 
Gereformeerde kerk was op 11 juni 2010 
een feit.

Voor een kerkgebouw dat nog geen eeuw 
dienst heeft gedaan, heeft de Gereformeerde 
kerk van Rinsumageest een forse en gecom-
pliceerde orgelgeschiedenis; er hebben ach-
tereenvolgens maar liefst vijf orgels gestaan! 
Omdat het pijpwerk wat zich nu in het orgel 
van Kesteren bevindt deels afkomstig is uit het 
derde orgel van Rinsumageest, beginnen we 
de geschiedbeschrijving in 1937.

Het derde orgel van Rinsumageest
In 1937 werd in de Gereformeerde Kerk te 
Rinsumageest een nieuw orgel gebouwd door 
de fi rma Valckx & Van Kouteren. De fi rmanten 

Peter Gerardus Valckx (*1893) en Jan van 
Kouteren (1879 - 1953) hadden elkaar ont-
moet als werknemers van de fi rma Standaart en 
stichtten een eigen bedrijf in het begin van de 
jaren twintig. Hun fi rma was actief tot 1959. 
Het nieuwe orgel werd op 15 oktober 1937 
in gebruik genomen met een bespeling door 
H.Th. Boersma, arts uit Murmerwoude, die het 
orgel op zeer verdienstelijke wijze bespeelde 
en enkele welgekozen stukken ten gehore 
bracht.  

De dispositie luidde: 
Manuaal I
Bourdon 16’
Prestant 8’
Roerfl uit 8’
Salicionaal 8’
Octaaf 4’
Fluit 4’
Mixtuur-Cornet III-IV
Octaaf 2’
Trompet 8’

Geschiedenis Steendamorgel

Pedaal 
Subbas 16’

Manuaal II
Viola di Gamba 8’
Voix Celeste 8’
Holpijp 8’
Open Fluit 4’
Woudfl uit 2’
Basson Hobo 8’ 
Tremulant

Tractuur: 
pneumatische 
kegelladen
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Mogelijk is de Basson-Hobo van het tweede 
klavier op een later moment geplaatst. In de 
persoonlijke aantekeningen van een orgelstem-
mer, waar hij bij was betrokken, wordt deze 
stem namelijk niet vermeld. Op een onbekend 
moment is de Salicionaal 8’ van het eerste 
klavier vervangen door (of afgesneden tot) een 
Quint 2 2/3’. Het Valckx & van Kouteren-orgel 
werd lange tijd bespeeld door Hendrik Karel 
Willem Frenkel (1910 -1990), onderwijzer, 
dirigent en orgeldocent. Hij was in Friesland op 
diverse plekken als orgeladviseur werkzaam. 
Frenkel was ook bestuurlijk actief, onder meer 
bij de Gereformeerde Organisten Vereniging en 
de Christelijke Bond van Koren en Korpsen.

Het vierde orgel van Rinsumageest
In 1976 bouwde S. Bak uit Edam een nieuw 
mechanisch orgel, waarin veel pijpwerk uit het 
Valckx & Van Kouteren-orgel werd gebruikt. Het 
was Bak’s eerste nieuwbouwinstrument. Kwalita-
tief viel dit orgel fors tegen. Al in 1980 trok de 
kerkenraad een externe adviseur aan om een 
rapport over het instrument op te maken. Tien 
jaar later bleek dat dit orgel zo slecht was, dat 
een restauratie uitgesloten was. Orgelmakerij 
Steendam kreeg de opdracht om een nieuw 
orgel te bouwen, weer met gebruik van pijp-
werk van 1937. 

De dispositie van het Bak-orgel luidde:

Rugwerk
Prestant 4’  x
Viola di Gamba 8’
Vox Celeste 8’
Holpijp 8’
Roerfl uit 4’
Woudfl uit 2’
Sesquialter II  x
Dulciaan 8’  x

Pedaal
Subbas 16’
Gedekt 8’  x
Octaaf 4’  x
Bazuin 16’  x
Roerschalmei 4’  x

De met ‘x’ aangeduide stemmen bestonden uit 
nieuw pijpwerk, voor het overige werd gebruik 
gemaakt van pijpwerk uit 1937.

Het vijfde orgel van Rinsumageest
Het vijfde orgel werd gemaakt door orgelma-
kerij Steendam te Roodeschool. Adviseur Tjibbe 
Heidinga (1939 - 2008) ontwierp een front, ge-
inspireerd door de denkbeelden van architect 
Kuipers. Ook in het nieuwe Steendamorgel zou 
gebruik gemaakt worden van het pijpwerk uit 

1937. Helaas bleek dat veel van het materiaal 
- als gevolg van aanpassingen door Bak - zo 
goed als onbruikbaar was. 

Om toch zo dicht mogelijk bij het gewenste 
klankbeeld te blijven, kocht Steendam bij 
collega-orgelmakers een aantal Valckx & van 
Kouteren-registers op. Het nieuw bijgemaakte 
pijpwerk heeft een legering van 25% tin en 
75% lood en geperste labia, aansluitend bij 
het oude pijpwerk. Ook de Mixtuur is nieuw 
gemaakt, met geperste labia. Bijzonder is dat 
het register in 2 standen gebruikt kan worden.
De manuaal-tongwerken zijn uit de 19e eeuw 
en afkomstig uit Engeland; de pedaal-Trompet 
is gedeeltelijk uit 1937 en 1993; de pedaal-
Fagot uit 1976 moest om fi nanciële redenen 
helaas gehandhaafd blijven.

De nieuwe orgelkast werd uitgevoerd in naald-
hout. In het front staan D-c’ van de Prestant 8’ 
en C-Fis van de Octaaf 4’ van het hoofdwerk. 
De klavieren zijn gemaakt van fi chtehout. Het 
onderklavier is uitgevoerd als balansklavier, het 
bovenklavier als staartklavier. De ondertoetsen 
en frontons zijn belegd met been, de boven-
toetsen met ebbenhout. De bakstukken zijn van 

Hoofdwerk
Prestant 8’  x
Roerfl uit 8’
Octaaf 4’
Octaaf 2’
Fluit 4’
Quint 2 2/3’
Mixtuur II-IV-V  x
Trompet 8’
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notenhout. De register- en speelmachanieken 
zijn van eikenhout met ingevoerde draaipunten. 
De abstracten zijn van fi chtehout, de uiteinden 
zijn ombonden met boekbinderslinnen. De 
welarmen en winkelhaken zijn van messing. 
De vijf nieuwe windladen zijn geheel uitge-
voerd in eikenhout. De bestaande balg van 
Valckx & van Kouteren werd opnieuw beleerd.

De dispositie van het Steendam-orgel was:
Hoofdwerk I (C-f3)
Prestant 8’
Bourdon 16’ (C-bo hout)
Violon 8’(C-B transmissie Holpijp)
Holpijp 8’(C-B hout)
Groot Cornet III 
Nachthoorn 4’
Octaaf 4’
Quint 2 2/3’
Klein Cornet III
Octaaf 2’
Mixtuur IV-VI (te gebruiken in 2 standen)
Trompet 8’

Bovenwerk II (C-f3)
Salicet 4’
Gamba 8’ (C-H transmissie Roerfl uit)
Roerfl uit 8’(C-H gedekte houten pijpen)
Fluit 4’

Nasard 2 2/3’
Woudfl uit 2’
Terts 1 3/5’discant
Flageolet 1’
Clarinet 8’

Pedaal (C-f1)
Subbas 16’ hout
Gedekt 8’ (C-B hout)
Octaaf 4’
Fagot 16’ (halve bekerlengte)
Trompet 8’

Mixtuursamenstellingen:
Groot Cornet III : 5 1/3’-4’-3 1/5’ 
Klein Cornet III  : 2 2/3’-2-1 3/5’

Mixtuur IV-VI in eerste stand:
C 2’-  1 1/3’   
co 2 2/3’-2’- 1 1/3’-1- 
c1  4’-2 2/3’-2’- 1 1/3’
fi s2 4’-2 2/3’-2’-2’ 

Mixtuur IV-VI in tweede stand:
C  2’-  1 1/3’-1’- 2/3’
Fis   2 2/3’-2’-  1 1/3’-1’
fi so  4’-2 2/3’-2’-  1 1/3’-1’
fi s1  5 1/3’-4’-2 2/3’-2’-  1 1/3’
fi s2  8’-5 1/3’-4’-2 2/3’-2’-2’ 

Het Steendamorgel voor Kesteren
Zoals eerder beschreven, sloot de kerk van 
Rinsumageest in 2010. Nog in hetzelfde jaar 
werd het instrument aangekocht ten behoeve 
van de nog te bouwen kerk van Kesteren. 
Omdat een orgel doorgaans niet beter wordt 
als het ergens opgeslagen wordt, is het instru-
ment gedurende de tijd dat het kerkgebouw in 
Kesteren nog niet klaar was, in Rinsumageest 
blijven staan en is pas zo laat mogelijk naar de 
werkplaats in Roodeschool gebracht om aange-
past te worden aan de nieuwe locatie. 

Wat is er gewijzigd?
 › Het front is met 60 cm verhoogd en is – 
als gevolg hiervan – veel beter in proportie. 

 › De achterzijde van de kast loopt nu niet 
meer schuin af zoals destijds in Rinsuma-
geest wel het geval was. 

 › De kast is donkerblauw geschilderd, 
dezelfde kleur als van de bekleding van de 
kerkbanken. 

 › De windkanalisatie is als gevolg van een 
andere plaatsing van de balg (rechts van het 
orgel) aangepast. De windmotor is nieuw 

 › Alle ventielstiften zijn vernieuwd, de oude 
hadden te veel van oxidatie te lijden gehad. 



Geschiedenis

Om dezelfde reden zijn alle ventielen op-
nieuw beleerd en is het gehele mechaniek 
schoongemaakt. 

 › De abstracten en de registermechaniek van 
het bovenwerk zijn vernieuwd. 

 › De Fagot 16’ van Bak kon gelukkig vervan-
gen worden door een gebruikte Bazuin 16’.

 › Op het bovenwerk zijn de registers Terts 
1 3/5’ discant en Flageolet 1’ vervangen 
door een Vox Celeste 8’ en een Salicionaal 
8’ (beide afkomstig uit het Valckx & van 
Kouteren-orgel van het vroegere orgel van 
de r.k. O.L.V. ten Hemel opneming te Eelde-
Paterswolde, 1930). 

Door plaatsing van deze stemmen is het orgel 
nu uitgevoerd zoals Steendam dat destijds voor 
ogen had. De twee hoge registers werden bij 
de bouw door de toenmalige adviseur voorge-
schreven. De lade van het bovenwerk is als ge-
volg de dispositiewijziging opnieuw ingedeeld.

De huidige dispositie luidt:
Hoofdwerk I (C-f3)
Prestant 8’
Bourdon 16’ (C-bo hout)
Violon 8’(C-B transmissie Holpijp)
Holpijp 8’(C-B hout)
Groot Cornet III 
Nachthoorn 4’
Octaaf 4’

Quint 2 2/3’
Klein Cornet III
Octaaf 2’
Mixtuur IV-VI
Trompet 8’

Bovenwerk II (C-f3)
Salicet 4’
Gamba 8’ (C-H transmissie Roerfl uit)
Roerfl uit 8’(C-H gedekte houten pijpen)
Salicionaal 8’
Vox Celeste 8’ 
Fluit 4’
Nasard 2 2/3’
Woudfl uit 2’
Clarinet 8’

Pedaal (C-f1)
Subbas 16’ hout
Gedekt 8’ (C-B hout)
Octaaf 4’
Bazuin 16’ 
Trompet 8’

Speelhulpen
Tremulant over het gehele werk
Koppel Pedaal-Hoofdwerk
Koppel Pedaal-Bovenwerk
Manuaalkoppel
Calcant
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