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ORGEL IN BEELD
De verwerving van het Leeflangorgel voor  

de St. Paulus’ Bekering te Capelle aan den IJssel



In memoriam Frank van Wingerden (1957-2017)

Hij was bijna 40 jaar lang de onmiskenbare hoofd(rol)speler op dit Leeflangorgel in de Immanuelkerk, Rotterdam-
Alexander. Het orgel was zijn lust en zijn leven, tijdens erediensten, tijdens concerten, tijdens opnames (getuige 
ook zijn website).

De gedwongen herbestemming van het orgel als gevolg van de kerksluiting moet hem pijn hebben gedaan; 
maar hij was blij dat het orgel uiteindelijk in de buurt is gebleven, in zijn eigen woonplaats Capelle, ongeveer 
even ver fietsen...

Frank werkte loyaal mee aan de orgelschouw voorjaar 2017, kwam kijken naar de opbouw in onze kerk en gaf 
nog in oktober een orgelworkshop aan onze organisten, bezielend en tegelijk kwetsbaar.

Op 13 november overleed hij aan de complicaties van een hartoperatie.

Wij zijn hem zeer dankbaar en zullen hem blijvend herinneren als ‘Beschermheer van dit Leeflangorgel’.
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Voorwoord
Het afgelopen jaar zijn onze parochianen, zeker de kerkgangers van de Paulus, met regelmaat op de hoogte gehouden 
over het orgelproject, waaraan nu een einde is gekomen. Of begin, zo u wilt.

Dat deden we door middel van berichten in parochieblad Draagkracht en updates in de wekelijkse periodieken van de 
Paulus: Weekbulletin en Paulus-on-line. En niet te vergeten de kansel-op-zondag! 

Op de website en op Facebook van de Sint Christoffelparochie verscheen van tijd tot tijd een beeldverslag van 
momenten als de orgelschouw en de orgelactie.

En dan was daar soms een bericht in de IJssel- en Lekstreek en op de website van het Capels Dagblad. Een interview op 
de lokale radio.

Zowel voor al deze betrokken parochianen maar ook voor alle ‘externe’ betrokkenen en geïnteresseerden is deze 
publicatie gemaakt: een integraal beeldverhaal over ons nieuwe ‘Paulusorgel’, zowel in druk (beperkte oplage) als in 
pdf-vorm.

Jan van der Zee ben ik zeer erkentelijk voor de basistekst voor deze brochure, met zijn typerende persoonlijke 
‘grondtoon’. Jan Huijmans heeft alle beeldmateriaal vergaard en geordend, Anjo van den Bos tekende voor de 
vorming. Dank! Ook aan de fotografen. 

Capelle aan den IJssel, 26 november 2017 
Fred de Kievit, voorzitter orgelcommissie
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Er moet een nieuw orgel komen
Begon het met het haperen van het elektronische Johannusorgel, het dunner worden van de klank, het uitvallen van 
registers en tonen, waardoor - ondanks alle deskundige zorg van parochiaan Johan Ettema – de piano de rol van het 
orgel steeds vaker moest overnemen tijdens de vieringen? Of was het de keer dat Fred de Kievit begon over iets wat 
hem ter ore was gekomen: er verdwijnen tal van in Nederland overtollig geworden orgels naar de Oekraïne en andere 
landen met belangstelling voor die instrumenten….

Wanneer werd het idee geboren? Hoe het ook zij, het heeft vorm gekregen, die wens voor een nieuw orgel in de 
Pauluskerk in Capelle aan den IJssel. 

En hoe dat orgel, glanzend en stralend, welluidend en luisterrijk er gekomen is, daarvan laat dit fotoboek de beelden 
zien.
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De eerste schreden…
De historische bronnen van het orgelproject voeren terug naar november 2014. Toen was er een ontmoeting in de 
Paulus van (toen nog) parochievoorzitter Victor van der Heijden en ‘onze’ pastor Rita Schoolenberg met dr. Richard Bot, 
diocesaan referent kerk, interieur en kunst van het Bisdom die kerken adviseert bij de herinrichting van de liturgische 
ruimte. Aanleiding waren ideeën over de (her-)inrichting van de dagkapel. Maar omdat Richard Bot daarnaast diocesaan 
medewerker liturgie en kerkmuziek is, kwam ook het gemankeerde orgel en de behoefte aan een ander orgel ter 
sprake. Niet lang daarna kwam Richard met een mogelijk orgel uit Voorburg, waarvoor herbestemming werd gezocht. 
Maar toen waren bij ons de geesten nog niet rijp, de nood kennelijk nog niet zo uitgesproken, noch de belangen 
gemobiliseerd in een commissie.

Maar het bestaande orgel werd er niet beter op en nog meer ‘ontstemd’ raakte organist Jan van der Zee. De firma 
Johannus, vader van het orgel, maakte ons evenmin gelukkig: dit orgel is na 40 jaar trouwe dienst versleten, 
reparatiekosten zijn aanzienlijk.

Najaar 2015 maakten we kennis met een orgelbouwer in ruste die het niet laten kon de wereld te verrijken met 
orgels. Nico Slooff had al enige gedemonteerde orgels uit Nederlandse kerken naar de Oekraïne, Litouwen en elders 
overgeplaatst en aldaar met vrijwilligers in kerken opgebouwd.

Er had zich gaandeweg rond deze ex-orgelbouwer, alsmede de referent van het bisdom, een groepje gevormd met warm 
kloppende harten voor de muziek in de Pauluskerk. Het dakje dat we over ons groepje zette was: de orgelcommissie.

Vanuit de (inmiddels) locatieraad werd – eerst informeel maar gaandeweg met een duidelijker opdracht – de 
orgelcommissie gemandateerd: de aanstichters annex ‘muzikanten’ organist Jan van den Zee en dirigent Ger 
Lugtenberg, hun muzikale Paulus-vrienden Fred de Kievit en Hilaire van den Bergh. En als externe leden-adviseurs dus 
Richard Bot en Nico Slooff. In de orgelactie-fase konden we een beroep doen op parochiaan-fiscalist Rein van Pelt. Fred 
wilde best wel “initieel in the lead”, dus die werd voorzitter. Ties Kragten schoof namens het parochiebestuur de eerste 
vergaderingen aan teneinde ons op het juiste (besluitvormings-)spoor te zetten. Pas in mei 2017 zouden we, bij besluit 
van het parochiebestuur, een tijdelijke bestuurscommissie worden. 

Johan Ettema die zoveel deskundige 
zorg had voor het elektronische orgel.
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Een huispijporgel?
De nog jonge commissie verkeerde aanvankelijk in het soms hilarische fantasiestadium waarbij we onder het drinken 
van vele koppen koffie alleen nog maar droomden van een nieuw orgel. Maar wat van meet af aan vaststond: we gaan 
voor een pijporgel, geen elektronisch, geen digitaal of welke variant dan ook. En we waren (werden) er ook snel van 
overtuigd dat we zelf de financiële middelen bij elkaar moesten sprokkelen. 

Enkele commissieleden zwermden na een tip van onze organiste rouw- en trouwvieringen Karina Markarova uit 
naar Boskoop waar een tweeklaviers huispijporgel beschikbaar was en absoluut betaalbaar: het orgel was om niet te 
verkrijgen. De transportkosten werden beraamd op tien mille.

Het taxatierapport vermeldde: “De intonatie van het pijpwerk is bescheiden, zodat het orgel in een huiskamer goed 
tot zijn recht kan komen.” Maar een huiskamer is geen kerkzaal, of zoals Nico het uitdrukte: “…heeft onvoldoende 
body”. Het besluit was niet moeilijk te nemen, zeker toen bleek dat een hele serie baspijpen (de Bourdon 16’) ontbrak: 
‘voorlopig’ meegenomen door een zeer geïnteresseerde orgelliefhebber…

Niettemin was dit kleine orgel voor de orgelcommissie aanleiding om in oktober 2016 – mede op instigatie van Richard 
Bot – de eerste versie van een Ambitiedocument te schrijven inzake de verwerving van een nieuw orgel. Waarin het 
niet alleen over muzikale aspiraties ging, maar ook over de plaats van zo’n orgel in het liturgisch centrum, de mogelijke 
publieks- en concertfunctie ervan, potentiële sponsors, de inzet van vrijwilligers, enz. Ja zelfs de verkoop van wijn én van 
het Johannusorgel tijdens de komende Snuffelmarkt werd gesuggereerd.

En toen was Leeflang nog niet eens in zicht…

Huispijporgel te Boskoop
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Een stip op de horizon: 
een lot uit duizenden
Zowel Nico Slooff als Richard Bot speurden voor ons de orgelmarkt af, waarop met enige regelmaat instrumenten uit 
kerken die moesten sluiten voor herbestemming werden aangeboden. Maar dan moet zo´n instrument wél passen: qua 
uitstraling (modern, niet klassiek), klankkleur en variëteit, kwaliteit, prijs.

Het was in november 2016 dat er op de schermen van onze pc’s een afbeelding verscheen van een stoer, eigentijds 
orgel uit een kerk in de nabije regio, de voormalige Immanuelkerk aan de Berlagestraat in Het Lage Land (Rotterdam-
Alexander). Het imposante orgel was voor herbestemming beschikbaar, de eerste contacten werden gelegd.

Op 21 december schreef Richard Bot in een kort pre-advies aan het parochiebestuur St. Christoffel en de Beheercommissie 
van de St. Paulus’ Bekering: “In het kader van het zoeken naar een geschikt orgel ter vervanging van het huidige 
elektronische orgel in de St. Paulus’ Bekering heb ik vandaag, in samenwerking met de orgelcommissie, een bezoek 
gebracht aan de Immanuelkerk te Rotterdam-Alexander. Het aldaar aanwezige orgel zou een uitstekend begeleidings- 
en solo-instrument zijn voor uw kerk.”

Bot had het orgel die dag voor de commissieleden laten klinken en het klopte wat hij verder in het pre-advies schreef: 
het bezat een “breed kleurenpalet”, de registers hadden voldoende “draagkracht” en het was zeker dat met dit prachtige 
orgel een “breed scala van de orgelliteratuur” kon worden vertolkt. Hij had het ons in vogelvlucht laten horen. 

De orgelcommissie wist van die dag af wat haar te doen stond: het verwerven van dit neo-barok pijporgel, in 1969 
gebouwd door de firma Leeflang uit Apeldoorn.

Voorjaarsoverleg vlnr:  Ger Lugtenberg, Hilaire van den Bergh, Fred de Kievit, Jan van der Zee, Rein van Pelt (allen orgelcommissie), Ties Kragten 
(parochiebestuur) en Victor van der Heijden (locatieraad).
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Van kerstcollecte tot orgelschouw
En ook in de Pauluskerk begon het orgel ‘in beeld’ te komen. De locatieraad gaf zijn goedkeuring voor een extra collecte 
tijdens de kerstvieringen van dat jaar. Ziedaar: de eerste duizend (!) euro was binnen.

Bovendien was de belangstelling voor het instrument zodanig gewekt dat een flinke groep parochianen op 16 maart 
2017 in de intussen al aan de eredienst onttrokken voormalige Immanuelkerk kennis maakte met de klank van het orgel 
en de plannen voor een eventuele verplaatsing ervan. 

Frank van Wingerden, al bijna 40 jaar organist en ‘vader’ van het orgel, liet wat van de geheimen van ‘zijn’ orgel horen, 
Richard Bot en Nico Slooff gaven inzicht in het pre-advies namens het Bisdom, resp. de wijze van verplaatsing. Het werd 
duidelijk welke enorme operatie er ons wachtte als het orgel waarlijk door de Pauluskerk zou worden verworven.

Want zover was het natuurlijk nog lang niet. Een klein financieel begin was er. Maar er was nog zoveel geld nodig... 
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Een serieuze zaak
Dit is niet de plaats voor een uitgebreid verslag van de besluitvorming over de aanschaf van het orgel. Toch willen we 
volledigheidshalve enkele momenten memoreren.

De aanschaf van zo’n instrument is, vanwege de kosten gemoeid met aanschaf, overplaatsing en (toekomstig) 
onderhoud maar ook vanwege de consequenties voor de kerkinrichting, bepaald geen lichtzinnig op te vatten taak. 
Integendeel, het Bisdom heeft daar een standaardprocedure voor die min of meer netjes is gevolgd. Die procedure 
begint met het schrijven van een Ambitiedocument en eindigt met de toekenning van een zogeheten Bisschoppelijke 
Machtiging. En zo is het ook in ons orgelproject verlopen tussen pakweg februari en juni 2017.

Niet alleen besluitvormers (locatieraad, parochiebestuur) maar ook externe adviseurs speelden daarin een rol. Zo is de 
plaats van het orgel mede tot stand gekomen op basis van (werk)tekeningen van het bisschoppelijk adviesbureau. En 
tijdens het hele proces hebben we dankbaar gebruik kunnen maken van de kennis van dr. Ton van Eck, extern inspecteur 
namens de Katholieke Klokken- en Orgelraad (KKOR). En dan was daar ook nog de veiligheidsinspectie in de eigen kerk.

Organist Frank van Wingerden over ‘zijn’ orgel.

Aad Menses tijdens de Orgelschouw 
in de voormalige Immanuelkerk.
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Vier hectische maanden…
De ‘grote thema’s’ in de besluitvorming door het bestuur van de Sint Christoffelparochie en locatieraad van St. Paulus’ 
Bekering laten zich raden: de financiering van het project (100% zelffinanciering, niet uit middelen van de parochie 
noch locatie; reserveren voor toekomstig onderhoud), de toekomst van de Paulusgemeenschap, resp. van de huidige 
locatie (mogelijke herbestemming), de plaats van het orgel in relatie tot liturgische inrichting van de kerk, en in relatie 
tot (brand)veiligheid, het orgel en het wisselend klimaat in de kerk, de kerkzaal als publieke concertzaal. de grootte van 
het orgel, enz. 

Het behoeft geen betoog dat onderwerpen als deze in de nog prille parochie de nodige, soms ook principiële 
discussie opleverde; consensus lag niet direct voor de hand. Besloten werd tot een ´consultatieronde´ onder alle 
pastoraatsgroepen en locatieraden van de parochie.

Een lastig traject waardoorheen de orgelcommissie probeerde de middelen bijeen te halen, waarvoor dan wel eerst een 
positief besluit van het bestuur nodig was. Net zoals voor de start van de orgelactie ‘Geef de pijp aan Paulus’. Een kip-
ei-situatie… die op 9 mei werd doorbroken door de principe-goedkeuring van het parochiebestuur, mede gebaseerd 
op de positieve reacties, ja zelfs felicitaties vanuit de locaties. De orgelactie kon van start gaan, contracten werden 
getekend en de verhuizing van het orgel kon worden voorbereid. 

Zoveel is zeker, parochiebestuur en locatieraad hebben consciëntieus de besluitvormingsprocedure doorlopen. Stap 
voor stap, met grote toewijding.

Kees van Woerkens en Ger Lugtenberg 
met de orgelactiepijp.
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Geef de pijp aan Paulus
Het idee voor de actie `Geef de Pijp aan Paulus` kwam van commissielid Ger Lugtenberg na een spontane sondering 
van deelnamebereidheid binnen het Pauluskoor. Hij had zowaar een klassieke orgelpijp opgeduikeld om de actie in de 
kerk zichtbaarder te maken.

Toen het parochiebestuur eenmaal groen licht had gegeven, konden de commissievoorzitter Fred de Kievit en pastor 
Rita Schoolenberg tijdens de zondagsviering van 21 mei de opgepimpte orgelpijp onthullen met het logo en de naam 
van de actie. Kerkgangers en andere parochianen werden uitgenodigd met gulle hand nu de Pijp aan Paulus te geven. 
In de loop van de daarop volgende maanden zijn op de pijp de binnengehaalde gelden in duizenden vermeld.

Hoe concreter hoe beter was de gedachte achter de actie, de schenkers konden orgelpijpen per ‘voet’ (30 cm) kopen: 
van € 30,- voor een éénvoetspijp tot een zestienvoetspijp die na enig rekenwerk € 480,- zou moeten opbrengen. 

Gestaag stegen de bedragen op de pijp, tot royaal boven de € 9.000. Ruim tachtig personen (vaak en/of-rekeningen, 
dus afkomstig van meer mensen) hebben een donatie gedaan, vrijwel alleen parochiaan-kerkgangers van de St. Paulus´ 
Bekering. Een mooi gebaar, dat het orgel ook echt tot ´ons orgel´ maakt!

Commissievoorzitter Fred de Kievit en pastor Rita Schoolenberg 
bij de presentatie en onthulling van de orgelpijp.
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Fondsen met een hart voor culturele 
verrijking
Het is prachtig als je als commissie beschikt over twee deskundigen met ervaring op het gebied van het benaderen van 
en contact onderhouden met begunstigers en sponsoren. Fred de Kievit en Ger Lugtenberg hebben die deskundigheid 
rijkelijk weten waar te maken. We hadden het genoegen met een groot aantal fondsen kennis te maken die ruimhartig 
gelden ter beschikking stelden voor cultureel verrijkende projecten. Een belangrijk argument dat in de afwegingen een 
rol speelde bij de afweging was ‘cultuurbehoud’ (het orgel verdwijnt niet naar het buitenland).

Aan deze fondsen is het te danken dat de aanschaf van het orgel echt gerealiseerd kon worden.

Het is dan ook met grote dankbaarheid dat wij hen in deze publicatie noemen. Die dankbaarheid gold overigens ook 
de intussen tot het Comité van Aanbeveling toegetreden leden, waaronder burgemeester Peter Oskam en voormalig 
premier en Capellenaar Jan Peter Balkenende. 

Zoals gezegd: de fondsen hebben de aankoop van het luisterrijke instrument voor een groot deel mogelijk gemaakt. 
Een alom geldende voorwaarde voor de toekenning van de gelden was wel dat het aan te schaffen instrument niet 
alleen bij de katholieke eredienst, maar ook bij meer algemene culturele activiteiten een rol zou gaan spelen: concerten, 
begeleiding van koren of als oefeninstrument. 

Van het totale bedrag dat voor de verwerving van het orgel moest worden opgebracht was een relatief gering 
deel de koopsom. Met grote waardering kunnen wij vermelden dat het Bestuur van de voormalige Immanuelkerk, 
vertegenwoordigd door Aad Menses, met heel veel geduld (de aankoop is lange tijd onzeker geweest) het orgel 
uiteindelijk aan ons heeft  ‘gegund’, dit terwijl het hogere aanbiedingen van derden kreeg!

Het meest substantiële deel van het op te brengen bedrag zou besteed gaan worden aan demontage en opbouw. 
Er moest een orgelbouwer worden gevonden die de ‘klus’ zou klaren. En dat werd de Orgelmakerij Reil uit Heerde, 
bekend met het orgel, omdat ze de firma Leeflang hebben overgenomen.

De verhuizing van het orgel is begonnen. Frans Ruijgers, 
Frans Kleisterlee, Kees Huisman en Kees van Woerkens laden 
de pijpenkisten in de aanhanger onder begeleiding van Frits 
Loman van de firma Reil.
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Met vereende krachten
En dan is het zover. 3 juli 2017 zijn ‘de mannen van Reil’ in de voormalige Immanuelkerk en ze beginnen met het 
demonteren van het Leeflangorgel. Daarnaast is een groepje gemotiveerde vrijwilligers van de Pauluskerk stand-by 
voor de afvoer van de onderdelen.

Parochiaan en vrijwilliger Bernard Geise schreef een impressie van die eerste uren.

“Als je in deze machtig mooie ruimte rondloopt..., licht aan je voeten op de scheiding van vloer en wand; licht dat als 
een cirkel rond het plafond, zacht glijdend langs de gesloten wand naar beneden golft..., de ruimte leeg met alleen een 
karkas dat orgel was..., dan word je vanzelf stil, verstild met de ruimte..., drie mensen van orgelbouwer Reil uit Heerde..., 
hebben 1048 pijpen uit het orgel getild. Ze zijn, door gehandschoende vakmensen, gevleid in kisten en klaar voor 
transport..., naar een plek waar de subtiele pijpen van dit kunstwerk uit de 60-er jaren hernieuwd, afgestoft en door 
een toonkunstenaar op juiste hoogte gestemd een andere ruimte zullen veroveren..., de stilte daar zullen betoveren, 
verscheuren in kleuren die die ruimte op slag tot hemel zal verheffen..., St. Paulus’ Bekering..., wat een geluksvogels.”

De sjouwers komen erachter waar het begrip ‘loodzwaar’ vandaan komt als ze de lange kisten met de zorgvuldig daarin 
gelegde pijpen naar de aanhanger dragen. Als die geladen is, verplaatst zich het hele circus naar de Pauluskerk en daar 
wordt in drie dagen het complete orgel opgeslagen achter zeildoek.

Maar voor het zover was, alle betrokkenen wisten dat het komen ging: het moment waarop het volledige onderste 
gedeelte van het orgel (3,5 m. lang, 1 m. breed, 1,5 hoog) in zijn geheel zou moeten worden overgebracht. Vele 
honderden kilo’s, zoveel was zeker!

Hoe zou dat gaan? Er waren om te beginnen twee forse trappen in de kerk te ‘nemen’. Frits Loman van de firma Reil 
leidt ons die middag volkomen kalm naar de ‘afgrond’. Maar het wonder voltrekt zich: over een simpele triplexplaat, met 
touw en door vele handen geleid, komen we langs de barrières en weten we de orgelbasis veilig en heel af te laden in 
de Pauluskerk. 

Het siert de firma Reil zeer dat zij nog vóór de zondagse viering de orgelkast opbouwen en voorzien van de fraaie 
frontpijpen. Het orgel ‘staat’. 

Frans Kleisterlee als rots in de branding. De orgelbasis klaar voor vertrek naar de Pauluskerk.
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Aankomst bij de Pauluskerk.
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Voordat het orgel ‘zingen’ kan…
In augustus volgt de verdere opbouw. Er wordt een degelijke stemvloer achter het orgel aangebracht op 2,5 meter 
hoogte, alle pijpen komen op hun plaats, net als al die wonderlijke onderdelen met hun bijzondere namen als ‘pulpeten’, 
‘abstracten’ en ‘windladen’ die er met elkaar voor zorgen dat de lucht, de adem van het orgel, het uiteindelijk kunnen 
laten ’zingen’. Zelfs de frontpijpen worden met zilverpoets nog glimmender gemaakt: het proces nadert langzaam zijn 
einde.

Voordat het instrument kan worden opgeleverd moet het natuurlijk ook gestemd en geïntoneerd worden. In september 
is die fase aan de beurt.

Eerst de stemming, waarbij de klankverhouding tussen de pijpen ‘zuiver’ wordt gemaakt. Een listig instrument zorgt 
voor de automatische bediening van alle toetsen: ‘orgamat’ in de orgelwandeling!

Het intoneren van het orgel is een hoog ambachtelijk proces. Daarbij wordt het klankkarakter van elke pijp als het ware 
‘gladgestreken’ en in overeenstemming gebracht met de andere pijpen, maar ook rekening houdend met de ruimte 
van de kerk. De intoneur luistert aandachtig naar de klank van elke pijp en geeft aan zijn medewerker opdrachten als: 
“Die mag sterker” of “Dat hoge puntje moet eruit”. En in de stilte van de kerkzaal groeit het orgel naar zijn klinkende 
voltooiing.

Twee mannen verdienen hier zeker eervolle vermelding: de eerder genoemde Johan Ettema die al zoveel in het 
Johannusorgel had geïnvesteerd maar nu ook als elektrotechnicus in ruste al zijn kennis en ervaring inzet om het orgel 
van krachtstroom en licht te voorzien. En Jan Huijmans die vanaf het moment van transport tot op de dag van vandaag 
namens de locatie(raad) supervisie heeft gehouden op het hele traject – en veel meer dan supervisie!
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De nieuw geconstrueerde stemvloer.
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Het poetsen van de frontpijpen (prestanten) 
door Jan van der Zee en Jan Huijmans. Frits Loman.

De tongpijpen in het borstwerk.

Het orgel bevat ook houten pijpen.
Het overbrengingsmechanisme tussen klavier en windladen: 
het zogenaamde ‘regeerwerk’.
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Han van der Horst bij het intoneren van het orgel. Bij het stemmen wordt soms een zgn. ‘stemhoorn’ gebruikt.

Kleine inkepingen in de spleet van de orgelpijp hebben invloed op de klank.

Gerwin Arnoldink bij het stemmen.
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Het stemmen van het tongwerk.

De ‘orgamat’(elektrische stemhulp) kan bij het stemmen alle toetsen mechanisch ‘bespelen’.

Intoneur Jan Koelewijn aan het werk.

Jan van der Zee krijgt ‘stemles’ van directeur Hans Reil.
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De laatste stappen…
De orgelcommissie is dan nog niet klaar. Niet alleen komt het moment van de Inzegening dichterbij, maar eerst willen 
we een orgelbezichtiging organiseren en oplevering van het orgel verdient ook een feestelijke bijeenkomst.

In aansluiting op de actie Geef de Pijp aan Paulus vertellen we op zaterdag 9 september (Nationale Monumentendag 
én Nationale Orgeldag) de gulle gevers wat meer over ‘hun’ orgel en laten zien hoever het orgel al is opgebouwd. Ze 
kunnen éénmalig (!) een kijkje in de orgelkast, in de ziel van het orgel nemen. De beelden tonen hoe gretig en vol 
verwachting de aanwezigen met het instrument kennis maken.

Donderdag 21 september is al het werk gebeurd en wordt in aanwezigheid van directeur Hans Reil, leden van het 
parochiebestuur, de locatieraad en de orgelcommissie een feestelijk glas champagne geheven op de oplevering van 
het Leeflangorgel dat vanaf dan voluit ‘thuis’ is in de Paulus’ Bekering en vanaf dan liefkozend het Paulusorgel wordt 
genoemd…

Hoe kunnen de toekomstige organisten van het instrument beter worden ingewijd in de geheimen van het orgel dan 
door de voormalige organist (die het orgel zelfs nog heeft verrijkt met enkele nieuwe stemmen), Frank van Wingerden? 
Op 4 oktober laat hij tijdens een workshop 7 geïnteresseerde bespelers de rijkdom van alle klankcombinaties horen. 

En voor het orgel zijn trouwe dienst tijdens de Vieringen zal gaan vervullen zal het worden gezegend en we koppelen 
dat moment aan een start met uitstraling. Daarbij zijn alle betrokkenen en belangstellenden welkom, worden sponsors, 
donateurs en vrijwilligers bedankt, maar wordt ook het koninklijke instrument gepresenteerd als verrijking van het 
culturele leven in Capelle aan den IJssel en omstreken.

Op het Feest van Christus Koning, 26 november is het zover: het moment van de plechtige inzegening tijdens de 
Eucharistieviering, gevolgd door een feestelijk concert en receptie. 

En daarna….dat is toekomstmuziek!

Ger Lugtenberg laat de werking van het orgel zien én horen.
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Hans Reil ‘proeft’ het orgel.

Richard Bot.

Hans Reil speecht tijdens de oplevering 
van het orgel op 21 september.

Frank van Wingerden geeft een workshop aan de organisten Ger Lugtenberg, 
Kees Schoolenberg, Jan Huijmans, Paul Deprez, Piet Streevelaar, Ron Eerhart, 
Theo van der Haak en Jan van der Zee.
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Bijlagen
Financiën orgelproject

Het Leeflangorgel

Dispositie orgel

Hoofdrolspelers

Sponsors, Comité van Aanbeveling en Donateurs 

Persbericht en krantenknipsel

Champagne bij de oplevering van het orgel. 
Vlnr: Corry van Assema, Hilaire van den Bergh, Fred de Kievit, Ton van Eck, Richard Bot, Cor Kievid, 
Jan van der Zee, Hans Reil, Ger Lugtenberg, Victor van der Heijden, Nel en Jan Huijmans.
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Financiën orgelproject
Inkomsten

€ 10.000 kerstcollecte 2016 + orgelactie ‘Geef de pijp aan Paulus’

€ 50.000 sponsors

€ 60.000 totaal

Uitgaven

€ 12.000 aanschaf orgel

€ 35.000 verplaatsing & opbouw

€ 13.000 inspectie & advisering, reservering voor onderhoud, diversen & onvoorzien

€ 60.000 totaal

Het Leeflangorgel
Het orgel, volgens kenners een echt neobarok pijporgel, is in 1969 gebouwd door de firma Leeflang uit Apeldoorn. 
Begin deze eeuw hebben vader en zoon Van der Veer, orgelbouwers uit Dordrecht, het orgel ingrijpend uitgebreid 
hetgeen de ondersteuning van de samenzang en koorzang, maar ook het solospel zeer ten goede is gekomen. Met 
regelmaat werden dan ook orgelconcerten gegeven.

Het orgel telt twee manualen, twee klavieren van elk 56 toetsen, en een zelfstandig pedaal. In het orgel zitten maar 
liefst 1046 pijpen, verdeeld over 18 verschillende registers (klankkleuren). De lengte van een orgelpijp wordt uitgedrukt 
in ‘voet’ (30cm). In dit orgel variëren de pijpen van 1/8e voet via 2, 4 en 8 voet tot 16 voet. Zie overzicht op volgende 
bladzijde. De Subbas- en Fagotpijpen, beide 16’, zijn van boven dicht gemaakt (gedekt) en kunnen daardoor met de 
helft van de lengte toe om zo laag te klinken. Dat is maar goed ook want met bijna vijf meter zou deze orgelpijp door 
het dak steken! Nu is 2 meter 40 de maximale hoogte. 

De meeste pijpen zitten ‘verstopt’ achter het houtwerk, de 45 frontpijpen die men kan zien is amper 5%, de meeste zijn 
‘labialen’, hele grote blokfluiten (zonder gaten!). De zichtbare pijpen staan niet netjes op een rijtje van hoog naar laag, 
maar in een min of meer asymmetrische opstelling - typisch een visitekaartje van de firma Leeflang.

Het houtwerk en de windladen zijn van massief eikenhout, de pijpen van een legering van lood en tin. In het houtwerk 
is het getal 69 verwerkt, het bouwjaar maar ook het yin-yang symbool. Het eigentijdse front past heel goed in een 
moderne, massieve kerkzaal. Het orgel is ruim 4,5 meter hoog, 3,5 meter breed en 1 meter diep. Indien vandaag 
gebouwd dan zou de nieuwwaarde circa € 400.000,- zijn.

Preadvies over dit Leeflangorgel door dr. Richard Bot, referent voor Kerk, Interieur en kerkelijke Kunst, Bisdom 
Rotterdam, dd 21 december 2016.

“Het orgel verkeert in goede staat en is tot in lengte van jaren bruikbaar. Zonder enige aanpassing kan het naar de 
Pauluskerk worden overgeplaatst. Veel orgels die thans vrijkomen zijn vaak van minder niveau en moeilijker aan te 
passen aan een nieuwe locatie zowel optisch en technisch. Dit orgel vormt daarop beslist een uitzondering. Esthetisch 
past het uitstekend in uw kerkgebouw. Klanktechnisch beschikt dit orgel over een breed kleurenpalet: zowel registers 
met voldoende draagkracht voor de begeleiding van volkszang en koorzang, als registers waarmee een breed scala van 
de orgelliteratuur kan worden vertolkt. Een optie zoals dit orgel is een lot uit duizenden.” 
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Dispositie
Manuaal I Aantal Totaal

Lengte/voet 8’> 4’> 2’> 1’> 1/2’> 1/4’> 1/8>
Lengte/cm. 240> 120> 60> 30> 15> 7,5> 4>

1 Prestant 8’ 12 12 12 12 8 56
2 Roerfluit 8’ 12 12 12 12 8 56
3 Octaaf 4’ 12 12 12 12 8 56
4 Gedekte Fluit 4’ 12 12 12 12 8 56
5 Nazard 3 2/3’ 5 12 12 12 12 3 56
6 Schweizerpfeife 2’ 12 12 12 12 8 56
7 Terts 13/5’ 8 12 12 12 12 56
8 Mixtuur 4st. 4’ 6 8 14

2 2/3’ 3 12 17 32
2’ 12 12 12 8 44

1 1/3’ 5 12 12 12 15 56
1’ 12 12 12 6 42

2/3’ 5 12 7 24
1/2’ 12 12

Manuaal II
9 Gedekt 8’ 12 12 12 12 8 56

10 Roerfluit 4’ 12 12 12 12 8 56
11 Prestant 2’ 12 12 12 12 8 56
12 Quint 2 2/3’ 5 12 12 12 12 3 56
13 Roerschalmei 8’ 12 12 12 12 8 56

Pedaal
14 Subbas 16’ 12 12 6 30
15 Holpijp 8’ 12 12 6 30
16 Koraalbas 4’ 12 12 6 30
17 Fagot 16’ 12 12 6 30
18 Roerquint 5 1/3’ 5 12 12 1 30

Totaal 41 130 193 193 196 182 111 1046

Manuaal I, het bovenklavier, wordt ook wel het Borstwerk genoemd, de pijpen bevinden zich hoofdzakelijk achter het 
orgelfront ‘op borsthoogte’. Manueel II is het Hoofdwerk.

Het orgel telt 18 registers/klankkleuren, 3 koppelregisters en 1046 orgelpijpen. Het overzicht laat het aantal pijpen per 
register zien (bijv. Prestant 8’ telt in totaal 56 pijpen) en hoe de pijpen per register variëren in lengte, vanaf de laagste 
toon (bij de Prestant dus 12 pijpen van 8 voet = 240 cm) tot de hoogste toon (8 pijpen van ½ voet = 15 cm).

Hoofdrolspelers
Orgelcommissie

Fred de Kievit (voorzitter), Hilaire van den Bergh, Ger Lugtenberg, Jan van der Zee. Adviseurs: Richard Bot, referent voor 
Kerk, Interieur en kerkelijke Kunst bisdom Rotterdam, Nico Slooff, orgelbouwer in ruste. Rein van Pelt, fiscalist.

Locatieraad St. Paulus’ Bekering

Victor van der Heijden (voorzitter), Jan Huijmans, Cor Kivied, Nel Huijmans. 

Rita Schoolenberg (destijds locatiepastor).

Parochiebestuur Sint Christoffel Parochie

Corry van Assema, Jan Berk, Connie van den Broek, Huub Flohr (voorzitter), Ties Kragten, Frans Martens, Ton Thuis.

Bouwers

Orgelmakerij Reil bv, Heerde: Hans Reil, Frans Loman, Gerwin Arnoldink, Han van der Horst, Jan Koelewijn. Dickhoff 
onderhoud bv, Rotterdam.
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Vrijwilligers Paulus

Jan Huijmans, Johan Ettema, Dick Biesta, Bernard Geise, Theo van der Haak, Kees Huisman, Cor Kievid, Frans Kleisterlee, 
Frans Ruijgers, Kees van Woerkens, Jan van der Zee.

Sponsors, Comité van Aanbeveling en Donateurs
Sponsors

Van Cappellen Stichting

Stichting Porticus

Gemeente Capelle aan den IJssel

Hermanus Stichting

Stichting Elise Mathilde

Prins Bernard Cultuurfonds Zuid-Holland

Verhagen Stichting

Stichting Corbello

Comité van Aanbeveling

Peter Oskam, burgemeester van Capelle aan den IJssel

Jan Peter Balkenende, voormalig premier, ingezetene van Capelle

Henri Egging, regiovicaris vicariaat Rotterdam

Ton van Eck, adviseur Katholieke Klokken- en Orgelraad

Frank van Wingerden, bijna veertig jaar Leeflang-organist

Donateurs orgelactie ‘Geef de pijp aan Paulus’

De namen zijn overgenomen van de bankafschriften (eerste regel); eo=en/of.

Achterkamp JL & JM Achterkamp-Balk

Akker HWJ op den eo

Arkesteijn JA & Th P Arkesteijn-Brans 

Beem VJJ van

Beer-Kindt PA de

Berg JCL van den eo

Bergh HJJM van den

Biesta DJG

Boekelman WHG

Boerboom Erven B

Boskamp EHP

Bos-Slavenburg MF & JP Bos

Bouvy zr MJ

Breeuwer HC

Brouwer A & E Brouwer-Vaessen

Clasquin PA

Clasquin-Jowett OM

Crooijmans PBC & MAH Crooijmans-

Hermens

Davenne-de Krou HT

Degenkamp JM & PM Degenkamp

Dencz ZJ

Dillenburg DH van eo

Elderen T van & HT van Elderen-Heine

Engelen-van Leeuwen CJM

Esman N

Ettema JD & F Ettema-Zijlstra 

Faassen JMJM

Geise BJM

Geise Broring GJJM

Graaf-Bomers TAM de

Groenendijk AJ

Haak TM van den

Halkes LH

Hanstede JRCJ

Hazebroek-Kampschreur A

Herrewijn PJ & AMI Herrewijn-vd Zande

Hoen TMA ‘t 

Huijmans JGM eo

Huisden-Dongen PJ & AJ Huisden

Huisman CPM & GEM Huisman-van 

Kortenhof 

Hulhoven MG & AJMM Hulhoven-Hulst

IJserloo JCHM van

Jon Ming-Smit A

Jong CW de

Jong-Borst GML de

Keijzer Familie

Kievit EJC de

Kievit FH de & CJ de

Kievit RJH de

Kleisterlee CF

Kleisterlee-vd Sman ACM

Kok AJ de

Kok MJE

Legerstee LM

Lensen WJA & MFW Lensen-Saris

Lips-Groenenboom MM eo MW Lips

Lugtenberg GWR

Meijdenberg MLH van den eo JPM 

Hermans

Nimwegen M van

Nobel AMI de

Paalman MJM & MGHF Paalman

Polman FAHC

Putte ACM van

Rosmalen FPW van & A van Rosmalen-

Kistadio 

Ruigrok FA & CJ

Ruijter MBJ de eo DM Boere 

Schaft Stapels CJMM vd

Schoolenberg C & CJ

Simons-van Berkel MJJ & LAJ Simons

Specht Th C

Stoppelenburg Uitvaart

Suijker PHM & CW Suijker-Beuvens

Vaessen Zr Laura

Vaessen-Palms MT

Verhoeven RGWM

Vries DSPPM de

Wagelmans-Vredeveld AE

Woerkens CPMJ van

Wuisman-Eikenaar JM

Zee J van der
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Persbericht 
Capelle aan den IJssel, 9 juli 2017

UNIEK TRANSPORT ROTTERDAM-CAPELLE: RUIM DUIZEND ORGELPIJPEN
Dezer dagen is het zogeheten Leeflang-pijporgel uit de voormalige Immanuelkerk (Rotterdam-Alexander) naar zijn 
nieuwe bestemming overgebracht, de St. Paulus’ Bekering in Capelle aan den IJssel.

Het fraaie moderne pijporgel uit 1968 werd overbodig toen deze kerkgemeenschap vorig jaar samenging met de 
naburige Alexanderkerk. De Paulus in Capelle - nog geen vijf kilometer verderop - was juist op zoek naar een pijporgel. 
Er was belangstelling voor dit orgel, waarop orgelconcerten zijn gegeven en dat nog in prima conditie verkeert, vanuit 
Nederland tot ver daarbuiten (oa Litouwen).

Het orgel telt 18 registers en 1046 pijpen, een speeltafel van twee klavieren en pedaal.

Voor de gehele verplaatsing tekent de firma Reil Orgelmakerij uit Heerde (die Leeflang heeft overgenomen). Het 
demonteren van het orgel de afgelopen week heeft drie dagen geduurd, waarbij twee professionals en een tiental 
vrijwilligers was betrokken. Het transport was ‘een fluitje van een cent’. Komende week zal het orgel in de Paulus, één 
van de zes locatiekerken van de Sint Christoffel Parochie (sinds 2016), worden opgebouwd en vervolgens worden 
geïntoneerd.

De overplaatsing is een kostbare aangelegenheid, niet alleen vanwege het minutieuze precisiewerk van af- en opbouw, 
maar ook omdat het orgel vanwege de (relatief ) lage kerkdeuren bijna ‘tot aan de grond’ moest worden afgebroken. 
Afbouw, vervoer, opbouw en intoneren vormen samen tweederde van de kosten van het orgelproject, dat ruim € 50.000 
beloopt. Diverse fondsen en stichingen, waaronder de Van Cappellen Stiching, de Stichting Porticus en de gemeente 
Capelle hebben substantieel bijgedragen. De parochianen van de Paulus hebben inmiddels bijna € 10.000 gedoneerd.

De verwachting is dat het orgel in oktober zal worden ingewijd. Behalve in de eredienst zal het orgel ook in de Paulus 
worden bespeeld tijdens concerten, kooruitvoeringen en dergelijke die uiteraard voor het publiek toegankelijk zullen 
zijn.

Aan de pers. Van het afbreken en transport zijn foto’s beschikbaar. U bent welkom in de St. Paulus’ Bekering (Merellaan 
352, Capelle aan den IJssel) voor het maken van foto’s van de opbouw. Neem voor informatie contact op met Fred de 
Kievit, voorzitter orgelcommissie.
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Sint Christoffel Parochie
Locatie: St. Paulus’ Bekering
Capelle aan den IJssel




