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Nieuwe Vrienden 
 
 
In de afgelopen maanden mocht onze Stichting de navolgende personen als vriend begroeten:  
 
de heer P. Visser te Groningen,  
de heer T.A. Eijgelaar te Oosterwolde,  
de heer N. de Jong te Groningen,  
de heer M.R. Tolhoek te Groningen,  
de heer I. Wierenga te Groningen. 
 
Welkom als begunstiger van de Vrienden Lutherse Kerk. 
 
Jaap van Rijn 
secretaris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 
 
 
Voorwoord 
 
 
Geachte Vrienden van de Lutherse Kerk Groningen, 
 
Met genoegen introduceer ik bij u als Vriend van de Lutherse Kerk dit eerste bulletin van het nieuwe jaar. 
Onze stichting blijft haar best doen om haar doelstellingen te realiseren ondanks het soms wat gure 
culturele klimaat. Gelukkig laten de oude vrienden onze stichting daarbij niet in de steek en mochten we 
de afgelopen maanden ook nieuwe vrienden begroeten. 
 
Sinds het verschijnen van het vorige bulletin heeft het stichtingsbestuur regelmatig vergaderd en hebben 
enige fraaie concerten bezoekers naar de Lutherse kerk gebracht. Afgelopen januari namen vrienden van 
de Lutherse kerk weer deel aan het Brandenburgs Buffet. Deze keer bestond het muzikale deel uit een 
klein concert van cellist Sietse-Jan Weijenberg en een lezing over Bachs Magnificat, die gehouden werd 
door Johan Beeftink, oud-organist van de Lutherse Kerk. 
 
Intussen staat een nieuw en veelbelovend concertprogramma al weer in de steigers. Tymen Jan Bronda 
bericht u over de komende concerten. Hopelijk vormt zijn bijdrage voor u de aanleiding om vast enkele 
data in uw agenda te noteren.  
 
Zag u aan de foto’s in het vorige bulletin hoe het hele complex in de steigers stond, zowel voor 
schilderwerk als kleine reparaties – inmiddels zijn die weer opgeruimd. In de geveltop prijkt de Lutherse 
zwaan weer in heldere kleuren. Over de geschiedenis van dit Lutherse symbool gaat de bijdrage van ds. 
Susanne Freytag. U zult er wellicht van opkijken op hoeveel plaatsen elders het gebouw de zwaan zich 
manifesteert.  
 
Tenslotte kunt u een bijdrage lezen van de hand van orgelbouwer en - deskundige Bernhardt Edskes. Hij 
verdiepte zich in de geschiedenis van het oudste orgel van de kerk in de Haddingestraat. In 1699 gebouwd 
door niemand minder dan Arp Schnitger, werd het bij gelegenheid van het tweede eeuwfeest in 1896 
vervangen door het huidige Van Oeckelen-orgel. In zijn artikel belicht Edskes enkele van de interessante 
vondsten die zijn onderzoek aan het licht bracht. 
 
 
Met een hartelijke groet  
namens het bestuur van de SVLK 
 
 
Rienk Bijma  
voorzitter 
 
Groningen, juni 2012. 
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De zwaan, een Luthers symbool 
 
De zwaan is in het Nederlandse lutheranisme een geliefd symbool. U kunt dus de zwaan in velerlei 
vormen in of bij een Lutherse kerk aantreffen: in gevels, als windwijzer, op gemeentezegels, op de 
lezenaar, op het doop- en avondmaalsgerei, aan orgelkasten, enz. J.K. Schendelaar heeft in zijn boek 
Luther, de Lutheranen en de zwaan uit 1993 getracht een inventarisatie hiervan te maken. Hiervoor heeft de 
auteur een enquête onder de kerkenraden van de Evangelisch-Lutherse gemeenten gehouden. Wat de 
Evangelisch-Lutherse gemeente Groningen betreft wordt in het boek de zwaan op de gevel genoemd en 
gemeld dat er zwanen op een koperen en een houten lezenaar te vinden zijn; afgebeeld worden ze niet. Bij 
de opsomming van zwanen aan doop- en avondmaalsgerei ontbreekt een verwijzing naar Groningen. De 
Groningse kerkenraad was zich kennelijk bij het invullen van de enquête niet bewust van de afgebeelde 
zwanen op het eigen doop- en avondmaalszilver.  
 
De zwaan in de Lutherse kerk Groningen  
Hieronder ziet u de afbeeldingen van de verschillende zwanen die u in de Lutherse kerk van Groningen 
kunt aantreffen.  
 

De zwaan bekroont niet alleen prominent de ingang van de kerk, er 
zijn ook minder opvallende afbeeldingen van de zwaan te vinden. 
Zo is hij in het midden van de koperen lezenaar afgebeeld. Deze 
lezenaar werd in 1922 aan ds. A.C. Schade van Westrum geschonken 
bij de hervatting van zijn werkzaamheden na een periode van ziekte. 
Als paar is de zwaan te 
zien in het opengewerkt  
houtsnijwerk van de tafel 
die samen met de 
houtenlezenaar een                  
spreekgestoelte vormt. 
 

 
 
 
 
De ontwerptekening van de 
geelkoperen lezenaar met zwaan 

                              
 
 
 
                 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
                             De geelkoperen lezenaar nu. 
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Verder hebben de doopkan en de bijbehorende doopschaal een medaillon met daarin de zwaan afgebeeld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
                                        De deksel van de ouweldoos van het huisavondmaalstel heeft een zwaan als handvat. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De zwaan is ook op twee panelen van de kansel afgebeeld, rechts en links van het midden. Het linker-
paneel toont een putto zittend op een zwaan. De kop van de zwaan is helaas afgebroken en verloren 
gegaan. Rechts tilt een putto de zwaan op naar de zon. De zon verwijst waarschijnlijk naar Christus. 
Christus wordt ook aangeduid als ‘Zon der gerechtigheid’.  
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De legende  
Wat heeft nu de zwaan met het lutheranisme te maken en hoe komt het dat de zwaan zo een geliefd 
symbool in de het Nederlands lutheranisme is geworden? Het gebruik van de zwaan als ‘logo’ voor het 
lutheranisme gaat terug op de legende over de Boheemse hervormer Johannes Hus. Op 6 juli 1415, kort 
voor zijn terechtstelling op de brandstapel te Konstanz zou hij hebben geprofeteerd: Nu verbrandt gij een 

gans [Hus is het Tsjechische woord voor gans], maar na mij 
zal over honderd jaar een zwaan verrijzen. Die zult gij niet 
kunnen braden en die zal mijn werk voortzetten.1 Deze 
profetie zag men in Luther vervuld en daarom werd de 
zwaan een symbool voor Luther en de hervorming.  
 
De historische feiten omtrent deze legende 
Laten we nu kijken naar de historische achtergrond van de 
legende. Johannes Hus (geb. 1370) was een Tsjechische 
theoloog, die, evenals Luther, fel protesteerde tegen de 
gang van zaken binnen de rooms-katholieke kerk, maar dan 
wel honderd jaar eerder. Hij stond sterk onder invloed van 
John Wycliffe, de Engelse kerkhervormer (ca. 1320-1384).2 
Uit eigentijdse bronnen is niets bekend over uitspraken die 
Hus op weg naar of op de brandstapel zou hebben gedaan. 
Wel spreekt Hus in de brieven die hij vanuit zijn 
gevangenschap in Konstanz aan zijn vrienden in Praag 
schreef, over zichzelf als een zwakke, tamme gans en hoopt 
hij op andere vogels die hoger kunnen vliegen, zoals valken 
en adelaars, die zijn werk zullen voortzetten. Hus zelf 
gebruikte dus in zijn brieven al het beeld van de gans als 
een woordspeling op zijn naam. Hoewel Hus ook over 
krachtigere vogels spreekt, noemt hij nergens een zwaan.  
Niet Hus zelf, maar een geestverwant van hem, 
Hiëronymus van Praag, sprak tijdens zijn terechtstelling een 
jaar later in 1416 de bede dat de rechters die hem nu 

hebben veroordeeld over honderd jaar zich bij God moeten verantwoorden.3 Hier komt voor het eerst de 
in de legende genoemde honderd jaar voor.  
Het is een honderd jaar later dat Luther zichzelf in verband brengt met de voorspelling van de eerdere 
hervormer. In 1531 schrijft hij: ‘Sint Johannes Hus heeft, toen hij uit de gevangenis naar het Boheemse 
land schreef, over mij voorspeld: gij zult nu een gans braden (want Hus betekent gans), maar over 
honderd jaar zult gij een zwaan horen zingen, die zult gij moeten verdragen. Daar zal het ook bij blijven, 
zo God wil’ (‘Sanct Johannes Hus hat von mir geweissagt, da er aus dem gefengnis jnn Behemerland 
schreib, Sie werden jtzt eine gans braten (denn Hus heisst eine gans), Aber uber hundert jaren werden sie 
einen schwanen singen hören, Den sollen sie leiden. Da sols auch bey bleiben, ob Gott wil’).4 Het is dus 
Luther zelf die voor het eerst over een zwaan begint in verbinding met de gans die naar Hus verwijst. 
Waarom Luther het beeld van de zwaan gebruikte en niet bv. van de adelaar is moeilijk te achterhalen. 
Waarschijnlijk sprak de combinatie gans – zwaan hem aan. Ook speelde voor Luther, die zelf de muziek 
haast even belangrijk als de theologie achtte, misschien mee dat de zwaan als een muzikale vogel werd 
gezien. 
Luther heeft in zijn contacten met de navolgers van Hus opgemerkt dat zij in hem de voorspelling van 
Hus vervuld zagen. De kring van medestanders rondom Luther en Luther zelf hebben die gedachte 
overgenomen en verder uitgedragen. Zo heeft Luther met het beeld van de zwaan die als grotere vogel de 
gans opvolgt zichzelf in verband gebracht met de hervormingsbeweging van Hus. Noch Calvijn noch 
Zwingli, de twee andere belangrijke hervormers, hebben zich op deze manier met Hus verbonden. 
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De zwaan, een geliefd symbool in Nederland (en in Oost-Friesland en Oldenburg) 
Hoewel men ook in andere landen de zwaanlegende kende en soms Luther met een zwaan op schilderijen 
en prenten afbeeldde, is alleen in Nederland de zwaan tot een geliefd en populair symbool van het 
lutheranisme geworden. Zo populair dat de zwaan het andere wereldwijd bekende lutherse symbool, de 
Lutherroos, naar de tweede plaats heeft verwezen. We hebben hier dus te maken met iets eigens van het 
Nederlands lutheranisme. 
Buiten Nederland is alleen in Oost-Friesland en in Noord Oldenburg de zwaan eveneens populair bv. als 

windvaan op kerktorens. Dit zou verband kunnen houden met de 
nauwe culturele banden tussen deze gebieden en Nederland.  
De populariteit van de zwaan als symbool kan verband houden met 
het feit dat over de zwaan in de culturele beeldvorming positief 
gedacht wordt. De zwaan wordt o.a. in verband gebracht met reinheid, 
liefde en trouw. Verder komt de zwaan in Nederland en Oost-
Friesland veel voor. Maar het belangrijkste is nog steeds de legende die 
de zwaan bij uitstek tot een luthers symbool maakt. Misschien kent u 
dit rijmpje:  
 
De Gereformeerden hebben een haantje, 
De Luthersen hebben een zwaantje, 
De Roomsen hebben een kruisje, 
En de Mennisten een houten huisje.5 
 

Opvallend is namelijk dat de zwaan als luthers symbool juist daar in zwang komt waar het lutheranisme 
zich moest handhaven te midden van een gereformeerde (d.w.z. calvinistische) meerderheid. Juist daar kan 
de zwaan fungeren als een eenvoudig, mooi en herkenbaar onderscheidingsteken. Hoewel de zwaan als 
symbool in het Nederlands lutheranisme al eerder voorkwam, heeft de bouw van de Ronde Lutherse Kerk 
in Amsterdam in 1672 met een zwaan als windwijzer duidelijk tot de verdere verspreiding van de zwaan 
onder de lutheranen in Nederland bijgedragen.  
Ronde Lutherse Kerk, Amsterdam 
 
 
De zwaan als een sympathiek beeld en luthers herkenningsteken spreekt veel lutheranen aan. Zo vindt 
men niet alleen in de Lutherse kerken – net als in die van Groningen – een veelvuldig gebruik van dit 
symbool, maar hebben sommige lutheranen ook thuis zwanen in de meest uiteenlopende vormen. Het 
symbool nodigt blijkbaar uit tot een grote creativiteit in de uitbeelding van de vogel. Zo blijft de zwaan 
een springlevend symbool en herkenningsteken van het lutheranisme in Nederland.  
 
Susanne Freytag 
Predikante Lutherse Gemeente Groningen 

 
 

 

 

1. J.K. Schendelaar, Luther, de Lutheranen en de zwaan, Aalsmeer 1993, p. 14. Het navolgende is voor een groot deel op dit boek 
gebaseerd. 

2. Schendelaar, p. 16. 

3.  ‘U bent vastbesloten om mij op onbillijke en boosaardige wijze te veroordelen, hoewel er tot nu toe geen enkele schuld in mij 

is gevonden. Ik zal echter na mijn dood uw geweten lastig vallen en bijten. Heden doe ik een beroep op de almachtige God als 

hoogste en onpartijdige rechter dat Hij u in zijn tegenwoordigheid na verloop van honderd jaar rekenschap laat afleggen jegens 

mij’. Uit Ioannis Hus et Hieronymi Historia et monumenta, 2de ed., Frankfurt 1715-1716, II, p. 357a; vertaling geciteerd uit Schendelaar, 

p. 18. 

4. D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe, XXX, 3, Weimar 1910, p. 387. De Nederlandse vertaling geciteerd uit 
Schendelaar, p.20. 

5. In Oost-Friesland is een vergelijkbaar rijmpje in het Platduits bekend: ‘De Lutherschen hebbt ’n Schwoon, / De Katholschen 
hebbt ’n Hohn, / De Reformeerten hebbt ’n Schipp, / Do fohrt wi alle mit!’. Schendelaar, p. 12. 
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Nieuwe reeks Orgel Anders 
 
In de maanden oktober 2012 t/m februari 2013 organiseert de stichting weer een aantal Orgel Anders-
concerten. Het karakter van het in de Lutherse kerk aanwezige orgel, met zijn bijzondere laatnegentiende-
eeuwse klank, geeft de concertgevers mogelijkheden tot specifieke orgelmuziek die in Groningen voordat 
wij met deze concertreeks begonnen niet eerder te horen zijn geweest. In de stad en provincie Groningen 
zijn er tot nu toe voornamelijk traditionele orgelseries geweest. We hopen wederom met de volgende 
‘Orgel Anders’-serie een breder publiek dan alleen orgelliefhebbers te trekken: jong en oud, gewone 
muziekliefhebbers maar ook professionals. In het komende seizoen combineren we orgel met gitaar, 
klavecimbel en kistorgel, poëzie, barokensemble en zang. De geplande concerten beginnen alle om 20.15 
uur en zullen - inclusief pauze - gemiddeld anderhalf uur in beslag nemen. Op alle vierde vrijdagen van de 
maand staat een concert gepland, één concert per maand. Na afloop bieden wij u een glas wijn in de 
Lutherzaal, dit blijkt aan te slaan. Ook serveren wij u koffie en thee bij de prijs in. 

 
 
 
 

CONCERTSERIE “ORGEL ANDERS” 2012/2013 
 
 
alle concerten beginnen om 20.15 uur 
entree is 10 euro (8 euro, kortingsprijs student, donateur en kind tot 12 jr)  
 
 
vrijdag 28  september 2012 
orgel & gitaar 
‘Drone duo’ 
Jochem Schuurman (orgel 
Luca Brembilla uit Italië (gitaar) 
 
 
zondag (!) 28 oktober, aanvang 15 uur  (i.k.v. Schnitgerfestival 2012) 
orgel & kistorgel & klavecimbel 
Bob van Asperen (klavecimbel & kistorgel) 
Tevens vertoning van de film film van Jean-Marie Straub : 'Die Chronik der Anna Magdalena Bach' 
(1968). Hierin vertolkt Gustav Leonhardt de rol van J.S.Bach. 
  
 
vrijdag 23 november 
orgel & poëzie 
Liuwe Tamminga met Società Dante Alighieri (Dante genootschap Groningen) 
 
 
vrijdag 25 januari 2013 
orgel & kistorgel & barokensemble 
Tymen Jan Bronda (kistorgel) 
Robert Koolstra (kistorgel) 
Italiaanse orgelmuziek uit de Renaissance: Gabrieli, Frescobaldi e.a. 
m.m.v. barokensemble Yellow House Barok, Amsterdam  
 
 
vrijdag 22 februari 
orgel & sopraan 
Leo van Doeselaar en Irene Maessen met een Duits- en Fransromantisch programma. 
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Het voormalige Arp Schnitgerorgel (1699) van de Lutherse kerk Groningen. 
 
De Lutherse kerk in Groningen heeft ooit een orgel bezeten van de beroemde Noordduitse orgelbouwer 
Arp Schnitger (1648-1719). Het instrument is door de maker zelf in 1699 aan de kerk geschonken. Het 
loont de moeite op basis van de documenten de geschiedenis van dit verloren gegane werk op een rij te 
zetten. Allereerst een korte chronologie. 
1696: Inwijding van het nieuwe kerkgebouw op 28 november. 
1697: Arp Schnitger was lutheraan en kerkganger in de Groningse Lutherse kerk. Barthold Waldeck was 
in deze tijd ‘Mitarbeider an der Orgel’ in de Der Aa-kerk. In 1697 is Arp Schnitger als peetvader van de 
zoon van Waldeck Barthold jr. in het doopboek van de Lutherse gemeente ingeschreven. 
1699: Het eerste orgel werd door Arp Schnitger aan de Lutherse kerk geschonken. Hierover worden wij 
geïnformeerd door de nagelaten geschriften van Schnitger, waaruit de Groningse organist Siwert Meijer 
(1817-1877) in het muziektijdschrift Caecilia van 1852 het volgende stuk in Nederlandse vertaling heeft 
gepubliceerd: ‘Anno 1699. In dit jaar heb ik [Arp Schnitger] ook een klein werk, waarin een Prestant 4 vt, 
met één klavier en eene dubbele balg in de Lutherse Kerk te Groningen gemaakt en het daaraan ten 
geschenke gegeven. 
 

 
 

Het Arp Schnitgerorgel in de Alte Kirche van het Duitse Waddeneiland Pellworm. Volgens Bernhardt Edskes leek het 

Schnitgerorgel in de Groningse Lutherse kerk sprekend op dit instrument (noot van de red.). 
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De Kerk heeft mij eindelijk 100 Rth. gegeven, waarvoor ik nog een sterk borstwerk en 3 balgen aan het 
werk gemaakt heb.’ 1 Uit de door Meijer toegevoegde en uitgebreide dispositie blijkt, dat Schnitgers orgel 
een instrument was met twee manualen en zestien registers, nl. manuaal (hoofdwerk, negen registers) en 
borstwerk met zeven registers. 
 
Op grond van de bouwwijze die Arp Schnitger toen hanteerde en de vergelijkbare instrumenten van zijn 
hand, 2 is het vrijwel zeker, dat het orgel een manuaal schuifkoppel HW + BW, een tremulant en een 
aangehangen pedaal bezat. De gebruikelijke manuaal omvang van Schnitger was van C tot c’’’ en de pedaal 
omvang van C tot d’ met of zonder kort octaaf. De vermoedelijke oorspronkelijke dispositie was volgens 
de vroegste bron gedrukt bron als volgt:3 
 
Manuaal (HW)    Borstwerk 
1. Prestant  4 vt  1. Gedekt  8 vt 
2. Holpijp  8 vt  2. Blokfluit  4 vt 
3. Sifflet  4 vt  3. Octaaf  2 vt 
4. Octaaf  2 vt  4. Woudfluit  2 vt 
5. Nasat   3 vt  5. Quint  1 ½ vt 
6. Mixtuur (?b/d)   6. Scherp 
7. Sesquialter    7. Kromhoorn   8 vt 
8. Trompet  8 vt 
9. Vox Humana  8 vt 
 
De eerst volgende informatie over het Arp Schnitgerorgel is van de bouwer zelf uit het jaar:  
 
1710: Arp Schnitger schrijft dat hij het orgel dat hij jaren geleden voor de Lutherse kerk in Groningen had 
gemaakt weer eens op verzoek heeft onderzocht. Hij wijst er dringend op dat de drie blaasbalgen die 
onder het orgel lagen zo spoedig mogelijk moeten worden verwijderd, om verder verval te vermijden. Op 
deze plaats kunnen de balgen geen tien jaar meer dienst doen. Schnitger doet het voorstel om de balgen 
aan de zuidzijde van het werk, waar ze goed kunnen worden geplaatst, onder te brengen.4 Op deze plaats 
kunnen de balgen luchtig en vrij liggen. 
Schnitger schrijft verder, dat het wel dringend noodzakelijk is dat er een vrij pedaal (met eigen registers) 
aan het werk wordt toegevoegd, ook omdat het bestaande orgel in de grote gemeente, vooral bij het 
begeleiden van de zang te zwak is, en dat hij daartoe voor de uitbreiding met een vrij pedaal de volgende 
stemmen als noodzakelijk acht: 
 
1. Octav 8’ 
2. Octav  4’ 
3. Nachthorn  2’ 
4. Mixtur  5-6 st. 
5. Posaun 16’ 
6. Schallmey 8’ 
 
Hiervoor is een goede en degelijke windlade noodzakelijk, om daarop de bovengenoemde stemmen te 
kunnen plaatsen. Verder is een registermechaniek en o.a. abstrakten voor de speeltraktuur nodig; tevens 
een extra nieuwe blaasbalg van dezelfde grote als de bestaande balgen, nieuwe windkanalen en 
windkondukten, en voorts moeten de drie bestaande balgen en de bestaande windkanaalleidingen in goede 
staat worden gebracht. Als de orgelbouwer alle materialen levert en het geheel zorgvuldig laat 
vervaardigen, zijn de kosten voor de materialen en arbeidsloon na precieze berekening 525 Carolis 
Gulden. 
 
Omdat er nergens sprake is van transportkosten (die in vrijwel ieder contract wel expliciet genoemd 
worden) is het zo goed als zeker, dat Schnitger ervan uitgaat dat de werkzaamheden worden uitgevoerd 
door zijn jarenlange medewerkers in het ‘filiaal Groningen’, o.w. Jannes Radeker en Rudolf Garrels. Dit is 
geheel overeenkomstig met de elders in de provincie bekende praktijk: Schnitger verzond de belangrijkste 
materialen vanuit de hoofdwerkplaats Hamburg/Neuenfelde en gaf de rest, inclusief opbouw en montage, 
in handen van zijn medewerkers in het filiaal te Groningen. 
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Het pedaal kan achter het orgelwerk op passende wijze liggen en worden geplaatst. Op rekening van de 
kerkelijke gemeente zal op aanbeveling van Arp Schnitger de muur achter het orgel met een extra 
isolerende houten wand worden bekleed met een afstand van ongeveer 4 duim (ongeveer 9-10 cm). Het 
geheel is als eenvoudige houten wand gepland geweest. Hiermede kon de invloed van de vochtigheid 
worden gereduceerd en liep het orgel niet meer schade op. De gemeente moet verder voor de kosten 
opkomen van een handlanger (assistent) en een calcant (balgentreder), tijdens het uitvoeren van het werk.  

 
1711: Het tweede voorstel van Arp Schnitger.5  
Als het geplande pedaal aan beide zijden van het bestaande orgel in twee bastorens zou geplaatst worden, 
zoals het goed kan worden gerealiseerd, nadat ik [Arp Schnitger] de plaats daarvoor het geobserveerd, 
moet daarvoor wel de ‘Octavbass 8 fuss’ in een ‘Principal 8 fuss’ uit fijn tin die in het front komt te staan 
worden veranderd. De overige stemmen blijven onveranderd. Er moeten daarvoor wel twee windladen 
worden gemaakt, waarop de stemmen moeten worden verdeeld. Daarvoor moet nog één keer zoveel 
materiaal en arbeid aan de windladen, registermechaniek, abstrakten resp. speelmechaniek en windkanalen 
worden gerekend, als in de vorige opgave waarin het pedaalwerk op één lade achter het werk zou komen 
te liggen. Hierdoor wordt het orgel aan iedere zijde met 4 voet, en dus samen 8 voet in de breedte 
vergroot. Daar het bestaande orgelwerk 8 voet breed is, wordt de nieuwe totaalbreedte 16 voet. Op deze 
wijze zal het werk zich optisch veel beter presenteren, maar daardoor ook in de kerkruimte buitengewoon 
fraai klinken. Dit betekent dat de reeds eerder genoemde totaal kosten van 525 Carolis guldens nog met 
een bedrag van 250 Carolis gulden, zonder de kosten voor het kastwerk moet worden verhoogd. 
Mogelijk werd door de financiële situatie het plan voor de uitbreiding van Arp Schnitger voorlopig 
uitgesteld. Om het plan toch te kunnen realiseren werd er een collecte gestart. Het originele boekje waarin 
de namen en woonplaatsen (resp. adressen) staan vermeld van ‘die liefhebbers die daartoe getekend 
hebben’ is zelfs bewaard gebleven.  
 

 
                                                                        

Het giftenboekje 
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Opvallend is dat ook de medewerkers van Arp Schnitger, Jan Radeker en Rudolf Garrels, ieder voor 25 
gulden hebben bijgedragen. Hoe eng Schnitgers medewerkers Radeker en Garrels met de Lutherse 
gemeente verbonden waren blijkt o.a. uit het volgende kerkelijke besluit:  
‘Is consistorialiter beslooten dat mst. Jannes Radeker met seijn huisvrouw vrije stoelen besitten mogen in 
onze kerk. Voor seijn mogelijkheijt den op sicht op ons kerkorgel in stemmen als elders’.6  
Ook de toenmalige organist Garlarus Benedictus Schofselaer droeg zijn steentje van 25 gulden daartoe bij. 
Zelfs een zekere Herman Hölscher als kistemakersknecht, mogelijk één van de orgelkastenmakers onder 
Allart Meijer, tekende voor 5 gulden.  Het genoemde giftenboekje loopt tot na de voltooiing van het 
toegevoegde pedaal verder, met giften op o.a. 7 januari 1719. 
 
In de periode dat de uitbreiding van het orgel in de Lutherse kerk kon worden gerealiseerd, was Arp 
Schnitger, in de laatste jaren van zijn leven, intensief betrokken bij het realiseren van het grote nieuwe 
drieklaviersorgel in de Michaeliskirche te Hamburg met 52 stemmen.7 Dit orgel werd in 1712 tot 1715 
gebouwd. In het originele manuscript staat in Schnitgers hand: ‘An Gottes Segen ist alles gelegen’ en 
voorts ‘Nun der grosser Gott, in dessen Namen dies wird angefangen segen das Mittel und hilfe zum 
glücklichen Ende’.8 De bijna zeventigjarige meester hoopt hier de voltooiing van zijn ‘laatste’ grote werk 
nog te mogen beleven. Twee kleinere werken in de Christkirche te Rendsburg met twee manualen en 
pedaal met 29 registers en een kleiner tweeklaviersorgel in de St. Paulikirche te Bremen zouden daarop 
nog volgen. Het werk in de St.Pauli werd in de herfst van 1718 voltooid en hoofdzakelijk door zijn 
gezellen Gregorius Struve en Lambert-Daniel Kastens uitgevoerd. Dat Arp Schnitger de opdrachten in 
zijn laatste actieve jaren steeds meer overliet aan zijn ervaren medewerkers, blijkt ook uit de informatie uit 
andere archieven.9  
 
In het onlangs door mij teruggevonden contract voor het nieuwe orgel in de Christkirche te Rendsburg is 
de situatie waarin Schnitger één van zijn laatste opdrachten verkreeg duidelijk omschreven. Hieruit blijkt 
dat de voor die tijd reeds zeer oude meester de verantwoording zelfs tot na zijn levenseinde contractueel 
moest regelen en verantwoorden: ‘Daher aber über verehrter Herr Schnitger mit tode abgehen solte, ehr 
und bevor, das mit Ihm bedungene Orgelwerck verfertiget und geliefert wurde, solchenfals sollen dessen 
Erben, Schuldig und gehalten werden diesen Contract, gebührend nach zu leben und haben zu sehen das, 
das Orgelwerck in sein vorunterschriebenen Disposition und Riss. gemäß binnen versprochener Zeit 
völlig verfertiget und der Kirche ohne tadel gelieffert werde beij Verpfändung sein Haab und Guth dafür 
borgen, und möglich so viel der selben hinzu von nöthen Uhrkundlich ist diesem Contract in duplo wohl 
bedächtlich beliebet geschlossen und verfertiget und beijderseits Contrahenten zu wahrer versieglung und 
Worthaltung eigenständig unterschrieben und versiegelt worden so geschehen. Rensburg der 9 April .  
Anno 1714. [Getekend door o.a. Arp Schnitger en het kerkbestuur].’  
De problemen rond het orgel in Rendsburg werden nog complexer, zoals Arp Schnitger in zijn nagelaten 
geschriften vermeldt: ‘Ik heb hier groote schade bij gehad, aangezien mijn voornaamste knecht te dezer 
plaatse lang ziek geweest en eindelijk overleden is. Ook had mijn zoon Johann Jürgen, zijne hand 
verbrand, waardoor hij gedurende zes weken niet konde werken; zoodat de werkzaamheden langen tijd 
aangehouden hebben en daarbij veel geld is verteerd.’ 10 
 
De volgende notitie is in het Archief van de Evangelisch-Lutherse Gemeente bewaard gebleven. 
‘Dieses Pedaal ist aus liebe zu Gott und seiner Evangelischen Lutherischen Gemeinde alhier in Groningen 
von ettlichen Liebhabern verehret im Jahre Christi, 1717. Durch Johan Radeker und Rudolf Garrels als 
Orgelmacher verdungen und verfertigt zu der Zeit ist an dieser Kirche Organist gewesen Gerlacus 
Benedictus Schofselaer’. De tekst is bewaard gebleven via Carel Opten, oud organist van de Lutherse kerk. 
Het is afgebeeld op een blokje uitgesneden eikenhout van de voormalige Schnitgerkas. (zie afbeelding 
hiernaast) 
Dat Arp Schnitger zijn gezellen en knechten zeer zelfstandig liet werken is bekend.11 Dat deze 
medewerkers vooral tegen het einde van Schnitgers leven zeer autonoom te werk gingen is in meerdere 
gevallen duidelijk aantoonbaar. Arp Schnitger schrijft daarover (wederom in de vertaling van Siwert 
Meijer): ‘Door mijne veelvuldige werkzaamheden op onderscheidene plaatsen, moest ik vele knechts 
hebben; ik zelf kon slechts op ééne plaats tegenwoordig wezen, hetwelk ten gevolge had, dat de meeste 
dier knechten hun eigen belang zochten’.12 
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Arp Schnitger had tot kort voor zijn overlijden in juli 1719 zelf de leiding van het bedrijf en bepaalde nog 
tot op het laatste moment welke opdrachten werden aangenomen of uitgevoerd, zoals blijkt uit een brief 
van Frans Casper Schnitger aan het stadsbestuur van Zwolle van 20 januari 1719: ‘Remonstrire schuldigst, 
daß wier Gott Lob glücklich wieder zu Hamburg arriviret seyn und haben unter andern unterschiedene 
Brieffe von frembden Ortern angetroffen, ümb verschiedene Orgeln zu repariren. Item auch ein Neues 
Werck zu Bauen, aber der Vater hat Sie nicht acceptieren können (...).’13 
De medewerkers werden eerst min of meer zelfstandig na het overlijden van Arp Schnitger in juli 1719.  
Tot die tijd waren zij nog als uitvoerende gezellen en knechten bij Arp Schnitger in dienst en verzorgden 
ook het jaarlijkse onderhoud aan de door hem gebouwde orgels. 
 
De dispositie van het Groningse orgel zag er na de pedaaluitbreiding van 1717, met 23 registers, volgens 
Knock als volgt uit:14 
 
Manuaal (HW)    Borstwerk (BW) 
1. Prestant   4 ‘  1. Gedekt   8’ 
2. Holpijp   8’  2. Blokfluit  4’ 
3. Sifflet  4’  3. Octaaf  2’ 
4. Octaaf  2’  4. Waldfluit  2’ 
5. Nasat   3’  5. Quint   1 ½’ 
6. Mixtur  b/d  6. Scherp 
7. Sesquialter     7. Kromhoorn  8’ 
8. Trompet  8’ 
9. Vox Humana  8’ 
 
Pedaal 
1. Prestant   8’ 
2. Bourdon   16 ‘ 
3. Octaaf   4’ 
4. Mixtuur   5-6 st. 
5. Bazuin   16’ 
6. Trompet   8’ 
7. Cornet   2’ 
3 Afsluitingen, 2 Tremulanten, Ventiel en 4 Blaasbalgen. 
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Het register Bourdon 16’ en de Cornet 2’ zijn aan de dispositie van Arp Schnitger toegevoegd, de 
Nachthoorn 2’ werd niet gerealiseerd. 
 
In deze situatie bezat de Lutherse gemeente in Groningen een orgel van een uitzonderlijk meester, dat qua 
grote alleen nog door de instrumenten in de Martinikerk en de Academiekerk werd overtroffen.15 Daar het 
grote vierklaviers orgel in de Der Aa-kerk na het instorten van de toren in 1710 was verwoest en er nog 
het een en ander van dit orgel kon worden gered, is het niet onmogelijk dat daarvan ook nog onderdelen 
voor de uitbreiding van het orgel in de Lutherse kerk zijn gebruikt. Tijdens Schnitgers bezoek aan 
Groningen in 1717 zijn daarover mogelijkerwijs afspraken gemaakt. 
 
In de volgende jaren werd het orgel onderhouden door de opvolgers van de firma Schnitger: Frans Caspar 
Schnitger, Albert Anthonie Hinsch, Frans Caspar Schnitger junior (laatstgenoemden ook begraven in de 
Groninger Lutherse kerk), H.H. en H.E. Freytag. In 1726 voerde Frans Caspar Schnitger reparatie- en 
herstelwerkzaamheden uit voor 382 gulden. In 1782 voert Albert Anthonie Hinsch reparatie- en 
herstelwerkzaamheden uit. H.H. Freytag reinigt en herstelt het instrument in 1812. In 1819 brengt H.E. 
Freytag nieuwe grotere windkanalen en nieuwe klaviaturen aan.  
In het jaar 1852 werd het orgel nog van een rugpositief voorzien met negen stemmen. Dit werk werd 
uitgevoerd door H.E. Freytag en zijn zoon Willem Frederik.16 Hierdoor bezat de Lutherse kerk in 
Groningen een drieklaviers instrument met 31 (32?) registers! Het was nu een instrument met een van de 
laatste in Nederland toegevoegde rugwerken. 
Na het sluiten van de werkplaats van het ‘Schnitger-filiaal’ in 1863 door Herman Eberhardt Freytag (die in 
1869 op 73 jarige leeftijd te Peize overleed), kwam het uitzonderlijke orgel in andere handen en werd het 
in november 1896 door een nieuw instrument van Petrus van Oeckelen orgel vervangen. En zo kwam er 
een rigoureus einde aan een orgel, dat Schnitger eens aan ‘zijn’ Lutherse gemeente had geschonken. 
De restanten van het Freytag rugpositief werden na een ombouw tot een balustradeorgel met geheel 
nieuwe speel- en registertractuur inclusief een nieuwe windvoorziening , dispositiewijzigingen en speeltafel 
aan de zijkant van het orgel in Gasselternijeveen geplaatst. 
 
De dispositie van het toen driemanualige orgel met 31 (eventueel 32) registers was volgens de opgave van 
Siwert Meijer uit 1852 als volgt: 
 
Rugpositief      Borstwerk 
1. Prestant   8 vt    1. Gedekt   8 vt 
2. Bourdon  16 vt    2. Blokfluit  4 vt 
3. Prestant   16 vt disc.   3. Viola di Gamba 8 vt disc. (nieuw) 
4. Holpijp  8 vt    4. Octaaf  2 vt 
5. Open Fluit  8 vt    5. Woudfluit  2 vt 
6. Octaaf   4 vt    6. Flageolet  1 vt 
7. Octaaf   2 vt    7. Kromhoorn  8 vt 
8. Mixtuur  4 st. (uit 2vt) 
9. Trompet   8 vt 
 
Manuaal (HW)      Pedaal 
1. Prestant  4 vt    1. Prestant   8 vt 
2. Holpijp  8 vt    2. Bourdon  16 vt 
3. Open Fluit  8 vt (nieuw)   3. Octaaf  4 vt 
4. Siffluit  4 vt  disc.   4. Bazuin   16 vt 
5. Nasat   3 vt    5. Trompet  8 vt 
6. Octaaf  2 vt    6. Cornet  2 vt 
7. Quint  1 ½ vt    7. Mixtuur (mogelijk vergeten ?) 
8. Mixtuur  3 st 
9. Vox Humana  8 vt 
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Graag sluit ik af met een mooi citaat van Siwert Meijer:  
 
‘Het lijdt geen twijfel of Arp Schnitger is een der beroemdste en bekwaamste kunstenaars van zijnen tijd 
geweest’.17 
 
 
Bernhardt H. Edskes 
orgelmaker te Wohlen (Zwitserland) 
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Stichting Vrienden Lutherse Kerk Groningen heeft als doel de ondersteuning van het 
instandhouden van het lutherse gebouwencomplex aan de Haddingestraat 23 te Groningen. 
Donateurs die minimaal € 15,- of meer per jaar bijdragen, ontvangen dit bulletin gratis. 
 
Losse nummers zijn verkrijgbaar voor € 1,50 
 
 
Aanmeldingen als donateur zenden aan: 
Stichting Vrienden Lutherse Kerk Groningen 
secretariaat: Haddingestraat 21 
9711 KB  GRONINGEN 
 
Postbank 2808331 Groningen 
website: www.svlk.nl 
email: info@svlk.nl 
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