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'Restauratie is een race tegen de klok'

Orgel Grote Kerk door gehrek
aan geld origineelste in land

van onze ve$ta'gever lraNs KooLwuK de blank eiken kleur te zien' daar versieringen. Corve-
Dat vond men in de zestien- lens ontwierp een zeer ge-

ALKMAAR - Over drie weken moet de steiger de eeuw het- beste. Er werd decoreerde orgelkast. In na-

voorhetkleineorgel(ui t l5 l l )aandenoorder-geenverfgebruikt .Degeel .volgingvanhetAlkmaalse
muur in de Grote Kerk zijn verdwenen. rot die ï"jl'"-;51:H,ji:#,tl$:ï 3jf,ï|,?:*ï::,i]ilïl'flnï:
t i jd werken drie deskundigen aan de eerste fase reren het orgll ir de staat kastengemaakt."
van de restauratie vàn de orgelkast. De restaura- waarin het in 1651 verkeer- |
teurs hebben recenteli jk naam gemaakt met het de. Dat is 140 jaar later dan it loopÍrP'x)K

herstel van de gewelfichildering in de Ursula- het orgel is gebouwd. Ook Het had weinig gescheeld
hetbinnenwerkkomtinau- ofhetorgelwasin 1638ver-

kerk te Warmenhuizen' 
thentieke staat terug.In 165l dwenen. Toen besloot het

De kunsthistoricus en res- hebben nu ontdekt dat een begon zeg maar h€.t tweede stadsbestuur het instrument

taurateur Willem Haakma deel van de kast van het leven van dit orgel." . - 
te Êlope.4..G-elukkig wisten

wagenaaruitAmsterdamen 'f*á"a!ïg"rri i". isgemon- 
, I1"! IYTIq^b:.Y:IIte 

or- 'orgelspqll iefhebbers' '  de

de restaurateurs peter Dijk- teerd tege; het orgeláan dat gelfront laat de wapens zien sloop te voorkomen. De eer-

man en Edwin van den ., g... it"rruu.d;ordt. Dit van-het-Romeinse.ri jk, Hol- ste grote restauratie vond in

Bri.t , u.la.r uit utrecht, deel zit scheef tegen de or- land, Alkmaar en die van en- 1704 plaats. De vroegere wa-

hebben de handen vol aan gelkas aan. Het paste ge- kele vorsten uit het Bour- pens werden niet meer aan-

heioptruppu.vanhetoud- Íoonniet.Toenhetnieuwe gondisch-Oostenrijkse huis gebracht' Wel werd het

steenmeestauthentiekeor. veel grotere concertorgel, endezesedelstegeslachten stadswapen en die van de

g"l 
-J"t 

N"a."land ri jk is. het d;de orgel, rond 164i. van ons land waaronder die vier toen regerende burge-

lOar tomt omdat dL ge- werd opgele-verd, degra- van_Wassenaar, Brederode meesters op eikenhout ge-

meente Alkmaar en het deerde hàitoen oude instru- en Egmond. 
- 
Op de d-euren schilderd Haaksma Wa-

kerkbestuur ín vergeli jk ment uit 1511, dat nu wordt van het orgel zijn-in- 1524 de genaal: 
"f l"t 

kerkorgel

met andere gemeente'n vroe- gerestaureerd, tot 'het klei- familiewapens zichtbaar ge- werd toen als een prestige-

gerheelarnïwaren.Zodoen- neorget'. maakt van de toenmàlige instrument beschouwd' Het

áe is er aan het orgel spora- tt"i ttuir" orgel aan de kerkmeester Augustijn van was niet alleen meer een

dischietsvernieuwdenbezrt noordermuur is éen bijzon- Teij l ingen en zijn vrouw steun voor begeleiding van

de stad een orgel waar veel der instrument, Het keikor- Joost Jans van den Nieuw- de kerkdiensten maar werd

orgrnele onderáelen aan zit- gel heelt een zogenaamd zes burg. Naast het orgel hangt aangemerkt als een concert-

;;;;, 
- 

;"Ct Haakma Wa- voetswerk met zeven stem- een muurbord met een door orgel. Dat mocht niet alleen

genaar. men. Het is van boven ver- de rectorJohannes Murmel- gehóórd worden maar meer

Als de kerk op 24 septem- sierd met opengewerkte ei- lius gemaakte herinnerings- nog gezien. Daarom eisten

ber van dit jaar oÍ'ticieel kenhouten gotische toren- tekst. de vier burgemeesters die

wordtgeopendisherboven- ;i;;. À;;diJtorentjes heb- 'Hoe liefl i jk doet dit in- toen de vroedschap vorm-

stedeelvandekastinclusiet Ëer de restaurateurs het strument,doorkunstvaardi' den' het dageli jks bestuur

detweegot ischetorensvan meeste werk.  De bovenste gehandbespeeld,dezangen vandestad,dathunfami l ie-

het kleine orgel gerestau- verllaag moet er me! de metvelerleiwelluidendeto' wapensop_deorgelkastwer-

reerd. De onderkant van de hand iorden verwijderd. nàn weerklinken', schreef den aangebracht. Die zitten

àigelkastennetbinnenwerk Willem Haakma Wagénaar: iemand in mei 1511, Het or- ernogop "

f.oïu"iutu."u"debeurt,als ,,De torsntjes hebbà vern,""., lgelklonkindatjaarvoorhet.,,".,, - 
Op 12 algustus aanstaan'

de benodigde ruim drie ton iu""u"A. historische details eeTst..: 
- ,' 

" 
de moet desteigervoor het

binnen is, p.i:"gàg"y.". Zo hebb.en we 
- 

Voor de iéstauiateurs die orgel weg zijn. Dan komt het

s<rrcef ;l*{:iï,$,.*:-3; g; il",},ï.'ï:"f"i,'":':l;ffi$ ';!ïl'i-"iïr.ïi5'"J}"[ï:
In lblt klonk voor het Ïeriaken,in16Sl,nalescha- het instrument tot de top in schijn.Dekleuren,vandege-

eerst het door Johan Corve- diging van het eikenhouten " Nederland. Haakma Wa- meente- en Íhmiliewapens

ims gemaakte orgel in de lolwe*rk gewoon de zaag erin genaar: ,,Het is het oudste en zullen meer spreken dan

Grote- of Sint Laurenskerk. is gezet.krullen zijn ei sys- waarschijnlijk eerste orgel voorheen' Het bovenste deel

Dit werd toen 'het grote or- teÁatisch afgezaagà' Et res- van de beroemde Neder- van de orgelkast heeft dan

gel, genoemd. ltei orget ten nog slèchts stompjes landse orgelbouwer Johan zijn orginele kleur terug.

ïerd 
"geUruikt voor de eie- hout. Dè spitsen van de to- . . Corvelens dat_ in Nederrijn Voor de drie restaurateurs is

dienst en koorwerk. llen rentjes zijn van lood. ge- Gotische stijl is uitgevoerd. het een gevecht tegen de

oantit;are.taterisbovende 
-uukt. 

OÀdur de bovenste Daarvoormaaktemenvlak' klok om het exterieur van

irgorg.., kleiner orgel ge- laag verf zit de eerste laag ke orgelkasten. Rechttoe het kleine orgel binnen drie

bouwd. De restaurateurs ver?uit 1651. Daarvoor was .i rechtaan,metslechtshieren wekenopteleveren.


