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Met deze tweede Nieuwsbrief willen we u graag op de hoogte brengen van de stand van 
zaken met betrekking tot de bouw van het orgel van de Westerkerk in Enkhuizen. 
Er is, ondanks de onrustige tijden, toch echt wel het nodige gebeurd in het afgelopen half 
jaar: er is een orgeladviseur gekomen, de zogenaamde 'dispositie' is definitief en we heb-
ben goede berichten over de fondsenwerving. 

Theo Jellema, orgeladviseur: 
In de vorige orgelnieuwsbrief meldden we het een en ander over het prachtige orgel dat 
gaat verrijzen in de oude orgelkassen. De discussie over de fasering van het werk was 
toen in volle gang. Zouden we ons eerst gaan richten op het vrij grote bovenwerk of op het 
kleinere rugpositief? Het is het bovenwerk geworden! 

Dat betekent dat er in oktober 2021, in het 
Sweelinck-jaar dus, twaalf registers te be-
luisteren zullen zijn. Al hebben we dan 
voorlopig nog maar een éénklaviers orgel, 
we zullen al kunnen genieten van een gro-
te kleurenpracht. Technisch wordt door 
Verschueren ook al gewerkt aan de voor-
bereiding van de tweede fase: de bouw 
van het hoofdwerk, waardoor het orgel met 
een monumentaal fundament zal worden 
verrijkt. Iets verder in de toekomst liggen 
dan nog rugpositief en vrij pedaal. Als gro-
te verrassing kwam een paar maanden ge-
leden nog een aantal pijpen in beeld uit de 
school van Duyschot, de man aan wie we 
de nog steeds aanwezige frontpijpen te 
danken hebben. Die komen voor ons be-
schikbaar. Dat is een verrijking van het his-
torische pijpenbestand in ons orgel, iets 
waar we ons zeer over verheugen! Zodra 
we daar meer over kunnen vertellen, zullen 
we dat met u delen in een volgende 
nieuwsbrief. 
(Foto: Gert met oud pijpwerk)   
   

Dispositie van het orgel is bekend 
Orgelliefhebbers zijn vaak nieuwsgierig naar het antwoord op de vraag “hoe wordt de dis-
positie?” Ons orgel telt in totaal 35 verschillende registers, de klankkleuren van het orgel. 
Een dispositie is de lijst van registers en de verdeling daarvan over het Hoofdwerk, Bo-
venwerk, Rugwerk en Pedaal. In augustus is bij een bezoek aan orgelbouwer Verschueren 
de knoop doorgehakt over welke registers er komen. De dispositie kunt u vinden op de 
website van de Westerkerk. De registers van het Bovenwerk zullen voor het eerst te be-
luisteren zijn bij het openingsconcert op zaterdag 16 oktober 2021.  



We zijn blij dat Ton Koopman, bekend musicus en lid van het comité van aanbeveling,  
bereid is om het openingsconcert te verzorgen. Op deze dag wordt op veel plaatsen in 
Nederland het feit herdacht dat Jan Pieterszoon Sweelinck, Nederlands grootste compo-
nist, 400 jaar geleden is overleden. Enkhuizen doet daaraan dus ook mee….. 
met Ton Koopman! 

 
Grote donaties 
Het Bovenwerk kan op 16 oktober 2021 
daadwerkelijk gaan spelen dankzij en-
kele grote donaties. Twee Enkhuizer 
fondsen hebben royale schenkingen 
gedaan, de Jacob van Wagtendonk-
stichting en de Stichting Ondernemers-
fonds Enkhuizen. Maar ook van een 
anonieme particuliere gever uit Hoorn 
mochten we een groot bedrag ontvan-
gen. We hadden natuurlijk in de afgelo-
pen jaren ook al flink 'gespaard'; de 
vrienden van het orgel doneren immers 
jaarlijks hun bijdragen, en er komen ge-
regeld ook spontane giften binnen. Niet 
onvermeld mag blijven dat familie van 
de bekende Enkhuizer organist en 
componist R.G. Crevecoeur ook al vaak 
een flinke financiële bijdrage heeft ge-
leverd. De acties die we ons hadden 
voorgenomen om fondsen te werven, 
zijn door de corona crisis voor het 
grootste deel in het water gevallen. 

Maar het geld voor het Bovenwerk is nu gelukkig toch 'binnen' en we kunnen ons gaan 
richten op het voltooien van de rest van het orgel.De volgende stap zal zijn om het Hoofd-
werk te maken. Met de fondsenwerving dáárvoor zal nog wel enige tijd gemoeid zijn. In 
een (noodzakelijkerwijs) besloten bijeenkomst is op 11 december stil gestaan bij het berei-
ken van deze mijlpaal en de start van de volgende fase. Op die dag is in de tuin van de 
Westerkerk ook een spandoek geplaatst om mensen op te roepen om een orgelpijp te 
sponsoren.    

Vernieuwde website 
Mede met het oog op de fondsenwerving voor het orgel is de website van de Westerkerk 
aangepakt. In het deel gewijd aan het orgel kan men actuele informatie vinden maar ook 
filmpjes over het bouwproces. Helemaal vernieuwd is het deel van de website waarop men 
een geldbedrag kan sponsoren voor de bouw van het orgel. Men kan geld geven zonder 
dat te bestemmen voor een specifiek onderdeel. Maar heel aantrekkelijk is de mogelijkheid 
om een pijp te sponsoren. Op de website kan men alle pijpen van de acht registers van 
het Hoofdwerk vinden met daarbij de prijs. Men kan al een pijp sponsoren voor €50 maar 
ze zijn er ook voor meer dan €1000. Elke sponsor ontvangt een certificaat van deelname. 



En in de grotere pijpen (uitge-
zonderd de oude Duyschot pij-
pen) is het ook mogelijk om een 
inscriptie aan te laten brengen, 
bijvoorbeeld van de naam van 
de gever. 
Die gulle gevers weten zich er-
van verzekerd dat hun naam 
misschien nog wel honderden 
jaren in het orgel te lezen zal 
zijn. Want het nieuwe orgel van 
de Westerkerk gaat hopelijk 
weer een paar eeuwen mee, net 

als haar voorgangers sinds 1547. Sinds deze nieuwe (en ook eigentijdse) mogelijkheid om 
te sponsoren beschikbaar is, is er alweer ongeveer €5000 gedoneerd.  
U vindt de website hier: www.westerkerkenkhuizen.nl.  
U kunt ook op de hoogte blijven via de pagina van de Westerkerk op FaceBook. 
      

Artikel in ‘De Orgelvriend’ 
Af en toe wordt in de plaatselijke pers natuurlijk geschreven over de Westerkerk en het or-
gel. Maar daar is nu ook aandacht voor in een tijdschrift met een landelijk bereik.  
In het laatste nummer van ‘De Orgelvriend’ staat een artikel met als titel: ‘Bouw nieuw or-
gel Westerkerk Enkhuizen begonnen’.  

Het artikel bevat de informatie waarnaar orgellief-
hebbers in Nederland al geruime tijd heel erg 
nieuwsgierig zijn. Het gaat immers om één van de 
belangrijkste projecten op dit moment in zijn soort: in 
de unieke 16e eeuwse kas in onze Westerkerk komt 
na 20 jaar ‘leegstand’ weer een te bespelen orgel. 
De lezers van het blad volgen dit ongetwijfeld met 
grote belangstelling. 

Het laatste nieuws 
De orgelkas in de Westerkerk oogt groot, maar biedt van binnen eigenlijk maar heel weinig 
ruimte. Het is voor de orgelbouwer nog een hele toer om al die pijpen erin te krijgen. Op 
21 januari is daarom met zogenaamde ‘dummies’ gecontroleerd of alles zal gaan passen. 
Gelukkig bleek dat het geval. Dat betekent dat het Bovenwerk van ‘ons’ orgel bij Verschue-
ren in Ittervoort nu afgebouwd kan gaan worden. We verwachten dat het in de zomer naar 
Enkhuizen gebracht wordt en in de kas geplaatst. Het Bovenwerk zit helemaal bovenin de 
orgelkas. Maar wat zou het mooi zijn als we dan ook al de voorbereidende werkzaamhe-
den kunnen doen voor de volgende fase, de bouw van het Hoofdwerk. Dat Hoofdwerk zit 
namelijk vlak onder het Bovenwerk en het regeerwerk daarvan (de verbindingen van het 
klavier onderin naar de windlade met de pijpen bovenin) loopt langs dat Hoofdwerk. Tij-
dens het later plaatsen van het Hoofdwerk zal dat regeerwerk ‘in de weg’ zitten.  
We hebben uiteraard rekening gehouden met extra kosten, als je een klus als deze gefa-
seerd uitvoert. Maar het zou mooi zijn als we die extra kosten kunnen voorkomen.   



De voorbereidende werkzaamheden voor het Hoofdwerk zijn begroot op ongeveer 
€50.000. We hopen natuurlijk dat de sponsoractie zo succesvol is dat we ook deze werk-
zaamheden kunnen laten uitvoeren. Dat zou moeite, tijd en dus kosten besparen. 
      

   

   

Op 21 januari werd gekeken of de windlade er inderdaad zo in gaat passen als gedacht. 
Orgelbouwer Johan Zoutendijk van Verschueren Orgelbouw is aan het passen en meten. 


