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Rhenen heeft opnieuw een Leichel-orgel
W. G. Hulsman en M. Vermeulen

Inleiding

Nieuwbouwplannen hebben al menig monument uit het straatbeeld doen verdwij-
nen.
Een enkele keer levert nieuwbouw juist een monument op. Zo ook in Rhenen.
Sinds 13 december 2001 is in het nieuwe kerkgebouw van de Gereformeerde
Gemeente (Achterbergsestraatweg 59a) namelijk een uit 1890 stammend Leichel-
orgel in gebruik. Dat Leichel de bouwer is, maakt het orgel voor Rhenen extra inte-
ressant. In de Cunerakerk stonden ooit ook twee instrumenten van deze orgelbou-
wer.

Leichel in de Cunera

Het is 1871. In de Cunerakerk staat een mooi orgel, maar de staat ervan is slecht.
Al in 1870 had de Goudse orgelbouwer firma Gabry, die het orgel sinds 1825
onderhield, een kostenopgaaf opgesteld voor een grote restauratiebeurt. Die moest
volgens hem snel beginnen, gezien de toestand van het instrument. In april 1871
komt Gabry echter met de vraag of de restauratie kan worden uitgesteld. Gabry ziet
geen kans de restauratie nog dit jaar uit te voeren.
De kerkvoogdij vindt echter dat uitstel niet langer kan en zoekt contact met de
orgelmaker Petrus van Oeckelen (1792-1878) te Haren. Restauratie is volgens die
Groninger echter onmogelijk. Het orgel is te zeer versleten. Hij kan een nieuw
orgel met 30 registers leveren voor een prijs van tussen de 15.000 en 16.000
gulden. De kerk ziet daar vanaf. Op voorstel van de president-kerkvoogd wordt
besloten voorlopig geen gelden aan het orgel te besteden.

De Duitse orgelmaker Friedrich Gerhard Leichel (1824-1890) hoort van de proble-
men in Rhenen. In 1872 meldt hij zich en biedt aan om de nodige herstelwerkzaam-
heden te verrichten. De kosten zullen volgens een door Leichel uitgevoerd onder-
zoek 4700 tot 5000 gulden bedragen. De uiteindelijke rekening van de vernieuwing
en vergroting bedraagt 6800 gulden. Daarbij staat Leichel voor 20 jaar garant voor
de kwaliteit van het orgel, uitgezonderd "de door buitengewone ongelukken veroor-
zaakte schade als die van brand, lekkage, geweldige braak, etc.".
G. Klimmerboom, die van 1860 tot 1881 organist in de Cunerakerk is, kan zich
goed vinden in Leichels plan en schrijft in zijn advies: "Bijgaand plan schijnt bij
uitvoering veel goeds te beloven (...) Overigens schijnt 't ontwerp in 't algemeen
eene bekwame vindingrijke geest te verraden".
Leichel werkt in een deel van 1873 en de eerste maanden van 1874 vanuit
Düsseldorf aan de vergroting van het Cunera-orgel naar een drie-klaviersorgel. Op
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10 mei 1874 wordt het instrument in gebruik genomen tijdens een speciale dienst. In
het maandblad "Stemmen voor Waarheid en Vrede. Evangelisch tijdschrift voor de
Protestantsche Kerken" verschijnt het volgende bericht over de ingebruikname van
het nieuwe Leichel-orgel: "Heden werd alhier het bijna geheel vernieuwd en aan-
zienlijk vergroot orgel weder voor het eerst bij de Godsdienstoefening, die geleid
werd door onze jongsten predikant met een toespraak over Psalm 150 vers la, in
gebruik gesteld. Hulde zij onze organist, den heer G. Klimmerboom, die ons door
zijn uitnemend spel de welluidendheid en volle kracht deed hooren. Bovenal aan den
bekwamen vervaardiger, den heer F. Leichel, orgelmaker te Düsseldorf, wien dit
werk, dat uit- en inwendig aan alle vereischten voldoet tot groote eer verstrekt en die
daarom ook met volle vrijmoedigheid mag worden aanbevolen". Het warm, roman-
tisch klinkende orgel dat aan de kant van het oxaal staat, mag er volgens de scribent
zijn.

De genoemde predikant was ds. P.N. Pikaar. De dochter van deze predikant vertelt
later dat bij de bouw van het Leichel-orgel in het oude instrument een takje gewijde
palm is gevonden, dat - zodra het aan de buitenlucht werd blootgesteld - meteen tot
stof verpulverde.

De dispositie van het eerste Leichel-
orgel in de Cunerakerk is bekend.
M.H. van 't Kruis noteert in 1885 de
verschillende registers. Registers kan
een organist van achter de speeltafel
naar wens open- en dichtzetten en zo
bepalen welke klank het orgel moet
laten horen. Het cijfer achter elk regis-
ter geeft aan hoeveel voet (circa 30
centimeter) de langste pijp van dat
register meet. (De langste pijp van de
Prestant 16' is dus circa 4,8 meter).
De dispositie van het stemmen tellende
Leichel-orgel volgens Van 't Kruis:

Het orgel klinkt 23 jaar in kerkdiensten
en daarbuiten. Op 4 september 1897
onweert het zwaar boven Rhenen. De
bliksem slaat in de Cuneratoren in. De
toren en kerk branden uit. Ook het
jonge Leichel-orgel gaat verloren.
De oude - Friedrich Gerhard - Leichel

Her imposante Leichel-orgel zoals dat vóór de brand

van 1897 in de Cunerakerk stond (col/. E.A. van

Hees)
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Hoofdmanuaal:
Prestant 16'
Bourdon 16'
Octaaf 8'
Holpijp 8'
Viola di gamba 8'
Octaaf 4'
Fluyt 4'
Quint 3'
Octaaf 2'
Mixtuur 4 sterk
Cornet 8'
Trompet 8'

Rugwerk:
Liefelijk Gedect 16'
Prestant 8'
Salicionaal 8'
Gedect 8'
Octaaf 4'
Roerfluyt 4'
Fluyt 2'

Bovenmanuaal:
Flüte Traversière 8'
Gemshoorn 8'
Liefelijk Gedect 8'
Vioolprestant 4'
Flüte d'amor 4'
Clarinet 8'

Pedaal:
Prestant 16'
Subbas 16'
Violon 16'
Octaaf 8'
Cello 8'
Bazuin 16'

Speelhulpen:
Koppelingen
Ventiel
Tremulant
Calcant

is dan al zeven jaar overleden. In 1886 heeft de Düsseldorfse orgelbouwer zich
samen met zijn zoon Hermann Friedrich Carl Leichel (1859-1935) in het Gelderse
Lochem gevestigd. De twee werken aan tal van orgels in Nederland, onder meer in
Wognum, Hilversum, Norg, Augustinusga, Pieterburen en Oosterbeek. Een van de
best bewaard gebleven Leichel-instrumenten staat in de Oude of St. Alexanderkerk
van Bennekom. Dit uit 1878 stammende orgel staat op de Rijksmonumentenlijst. De
Leichels zijn in hun tijd vooruitstrevende orgelbouwers.
De oude Leichel mag niet worden verward met zijn eveneens succesvolle broer
Ehrenfried Leichel (1828-1905) die vanuit Duisburg en later vanuit Arnhem aan een
aantal Nederlandse orgels werkt.

Een tweede Leichel in de Cunera

Na de brand krijgt zoon Leichel in 1899 opdracht een nieuw instrument voor de
Cunerakerk te bouwen. Het wordt een orgel met 37 stemmen, drie manualen, vrij
pedaal, zes koppels, twaalf combinatieknoppen en een pneumatische zwelkast waar-
mee de organist het geluid van de registers in die kast kan dempen dan wel laten
aanzwellen. Op de rekening staat een bedrag van 14.210 gulden. Tot in de jaren
dertig zal Leichel ook het onderhoud verzorgen.
De dispositie van dit tweede Leichel-orgel in de Cunera laat duidelijk zien dat de
orgelmakerij in de - in die tijd populaire - romantische orgelbouwstijl is te plaat-
sen.
Op zondag 18 februari 1900 wordt dit imposante orgel in gebruik genomen. De
organist van de Utrechtse Domkerk, Johan Wagenaar (1862-1941), bespeelt het
instrument. Abraham Cornelis Moinat die van 1882-1932 organist is van de
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Hoofd manuaal:
Prestant 16'
Bourdon 16'
Octaaf 8'
Fugara 8'
Holfluit 8'
Roerfluit 8'
Octaaf 4'
Quint 22A'
Octaaf 2'
Mixtuur 4 sterk 22/V
Cornet 4 sterk 8'
Tuba Mirabilis 8'

Tweede Manuaal:
Viola di Gamba 16'
Prestant 8'
Gamba 8'
Salicionaal 8'
Flüte Harmonique 8'
Viool Prestant 4'
Flüte Harmonique 4'
Piccolo 2'
Harmonica 3 sterk 22/V
Clarinet 8'

Derde Manuaal:
(Zwelwerk)
Lieflijk Gedekt 16'
Viool Prestant 8'
Aeoline 8'
Voix Geleste 8'
Lieflijk Gedekt 8'
Fugara 4'
Flüte d'armour 4'
Vox Humana 8'

Pedaal:
Prestant-bas 16'
Subbas 16'
Violonbas 16'
Octaafbas 8'
Cello 8'
Bazuin 16'
Trompet 8'

Speelhulpen:
Zes koppelingen
Combinatieknoppen
Tongwerkuitlossers
Ventil
Calcant

Cunerakerk geeft de volgende impressie van het orgel: "Het front is van eikenhout
in Gotische stijl en is een waar sieraad voor de kerk (...) De intonatie der verschil-
lende registers is prachtig en zeer karakteristiek. Een mooi sonoor geluid heeft de
Gamba 16 voet op het tweede klavier. Ook de Gamba 8 voet is een prachtig
strijkend register. Van de tongwerken munt bijzonder de Clarinet in schoonheid uit.
Een verrassend effect maken vooral de Vox-Celeste en Aeoline op het 3e manuaal,
welke in de zwelkast staan. Het volle werk is vol en krachtig".

Omdat het orgel zo'n grote omvang heeft, moeten er twee orgeltrappers in plaats
van één het orgel van de nodige lucht voorzien. Tot nu toe deed E. van Dijk het
alleen. Vanaf 1900 melden de rekeningen van de kerk de namen van J. van Noort en
W. van Mourik. Het zogenoemde "orgel van Monait" dat een goede naam heeft,
wordt ook vaak bespeeld door L.P. van Voorthuisen (organist te Achterberg), P.
Hoolhorst en G. de Kruijff.

Tot 1934 gaat alles goed met het instrument. Als op 3 september het dak vlam vat
bij reparatiewerkzaamheden en de brandweer moet blussen, loopt het mooie instru-
ment echter forse waterschade op. De Utrechtse orgelbouwer J. de Koff & Zn.
wordt gevraagd de schade te herstellen.
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Het uit 1890 daterende Leichel-orgel in de nieuwe kerk van de Gereformeerde Gemeente (Coll

W.G.Huhman)
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Wie de opmerkingen van de toenmalige Cunera-organist J.H. van Eek leest, krijgt
het gevoel dat die musicus het betreurt dat het orgel niet helemaal in vlammen is
opgegaan. In "Het Orgel" schrijft Van Eek (organist van 1932-1946): "Het orgel
in de Cunerakerk in Rhenen zal tegelijk met "de groote schoonmaak" eenige
verbeteringen ondergaan. Dit ... pneumatische instrument, telt met de tongwerken
inbegrepen niet minder dan 18 achtvoeten. Deze "ziekte" uit de laat 19e eeuw is
na de dertiger jaren van deze eeuw wat aan het beteren".
Een aantal registeraanpassingen in 1934 moeten het orgel wat frisser laten klinken,
maar het aantal achtvoets registers -"futlooze klankdingen" genoemd- blijft
vanwege de afstemming van de totaalklank gelijk.
Eindjaren dertig blijkt het orgel zo door de houtworm te zijn aangetast dat herstel
ondenkbaar is. Bovendien stort in 1938 de noordoostelijke pijler van het schip van
de kerk in en sleept een deel van het dak mee.
Firma Sanders uit Utrecht krijgt nu de opdracht voor de herbouw c.q. nieuwbouw
van het orgel. Van Eek krijgt zijn zin, want het orgel dat Sanders oplevert heeft
ook de mogelijkheid dat er oude orgelliteratuur op kan worden gespeeld. Het orgel
krijgt nu een plaats tegen de muur, boven de ingang aan de torenzijde van de kerk.

Op dinsdag 24 april 1945 wordt het tweede Leichel-orgel - of beter Sanders-orgel
- totaal verwoest bij een vernietigende bomaanval van de Engelse luchtmacht
RAF op de toren. De RAF leeft in de veronderstelling dat de Duitsers op de toren
een verkenningspost hebben ingericht.

Gereformeerde Gemeente

Een 70 jaar hebben de Rhenense protestanten in de Cunerakerk bij een Leichel-
orgel gezongen. Sinds 12 december 2001 doet een van de protestantse gemeenten
in Rhenen dat opnieuw. Sinds die dag is in het nieuwe kerkgebouw van de
Gereformeerde Gemeente aan de Achterbergsestraatweg (nummer 59a) namelijk
ook een Leichel-orgel (uit 1890) in gebruik in de eredienst.
De Gereformeerde Gemeente van Rhenen wordt op 8 maart 1932 geïnstitueerd.
De gemeente komt dan bijeen in een tot 'kerk' verbouwde sigarenfabriek aan het
Koningin Elisabethplantsoen. Vanwege de groei wordt tot nieuwbouw besloten. Op
12 december 1951 neemt de Wageningse predikant ds. M. Heerschap het nieuwe
kerkgebouw aan hetzelfde plantsoen, op de hoek met het Molenpad, in gebruik.
Het gebouw is nu in gebruik bij de Gereformeerde Gemeente in Nederland.
Na een voor veel gezinnen ingrijpende kerkelijke scheuring in 1953 komen de
leden van de Gereformeerde Gemeente korte tijd in de Gereformeerde Kerk aan de
Nieuwe Veenendaalseweg bij elkaar. Vanaf november 1953 kerkt de kleine
gemeente in een pand aan de Bantuinweg (nummer 39).
Als in 1956 ds. P. van der Bijl (1910-1995) een beroep naar de gemeente aanneemt,
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moet de kerkenraad uitzien naar een ruimer onderkomen. Op 26 april 1957 koopt
de gemeente een houten noodkerk van de Gereformeerde Kerk van Heemstede-
Sassenheim. Kosten: 15.317,75 gulden. Het gebouw is na de Tweede Wereldoorlog
door Zweden aan Heemstede (bij Haarlem) geschonken voor herstel van de
oorlogsschade die Hitler heeft veroorzaakt met de bouw van zijn Atlantic Wall.
De kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente in Rhenen koopt ook een stuk

De houten noodkerk die in 1957 werd overgenomen van de Gereformeerde Kerk te Heemstede-

Sassenheim (colt. W.G. Hulsman)

grond tussen de Achterbergsestraatweg en Eikenlaan. Op deze plaats - net ten
zuiden van de huidige Prunuslaan - stond tot na de Tweede Wereldoorlog de fraaie
watertoren die W. de Haas in 1922 voor zijn eigen waterleidingmaatschappij had
laten bouwen.

Op 4 september 1957 neemt ds. Van der Bijl het kerkgebouw in gebruik in een
dienst waarin hij spreekt over de tekst l Samuël 7:12. In 1958 neemt de predikant
een beroep aan naar Barneveld. Sindsdien is de gemeente vacant.
Het ledental loopt na een bloeiperiode in de jaren vijftig en zestig terug naar 120
personen in de jaren tachtig. In 1989 begint echter een periode van snelle groei,
met als gevolg dat de gemeente per l januari 2002 430 leden telt.
De snelle groei dwingt tot nieuwbouw. Op 5 april 2001 neemt de gemeente een
nieuw kerkgebouw met een 500 zitplaatsen in gebruik. Bij de opening van het
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kerkgebouw dat door zijn plaats bovenop de heuvel duidelijk zichtbaar is vanuit de
Betuwe, spreekt de consulent ds. C. Sonnevelt (1953- ) uit Veenendaal over Psalm
132:13-15.
De oude, houten noodkerk wordt op 18 april 2001 gesloopt. Daarmee verdwijnt
een van de laatste van deze geschonken noodkerken uit het Nederlandse
straatbeeld.

Interieur van de gesloopte houten noodkerk van de Gereformeerde Gemeente aan Je

Achterbergsestraatweg 59a. Links het verkochte zesstemmige De .long-pijporgel uit 1982 (coll. W.G.
Hulsman)

Weer een Leichel-orgel

Bij een nieuwe kerk hoort een nieuw orgel. Het zes stemmen tellende De Jong-
pijporgel uit 1982 is te klein om de samenzang in de nieuwe, grote kerk te begelei-
den en wordt in 2001 verkocht aan een particulier in Rijssen.
Een orgelcommissie gaat in 1998 op zoek naar een passend en betaalbaar (mecha-
nisch) pijporgel. Zij laat zich daarbij adviseren door Herman van Vliet (1941- ),
organist van de Amersfoortse Grote of St. Joriskerk. Die weet van de sluiting van
de Doopsgezinde Kerk in het centrum van Arnhem. Het orgel voldoet aan de
wensen van de orgelcommissie en de kerkenraad. Daarom wordt in 1999 het uit
1890 stammende Leichel-orgel aangekocht. Dit tot tevredenheid van de Arnhemse
doopsgezinden. Die zijn blij dat het orgel als geheel blijft bestaan en opnieuw een
plaats in de eredienst krijgt.
Rhenen is met de aankoop een historisch orgel rijker, zo vertelt de historie van het
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Op 18 april 2001 slopen de gebr. De Kruijfhet kerkgebouw. De nieuwe kerk is op 5 april 2001 in

gebruik genomen. Links de daken van de huizen aan de bovenkant van de Julianastraat

(Coll. W.G.Hulsman)

De speeltafel van het aangekochte historische Leichel-orgel (Coll. W.G.Hulsman)
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orgel. Op 23 juli 1889 krijgt de Firma Leichel en Zonen te Lochem de opdracht
een orgel te bouwen voor de Doopsgezinde Gemeente te Arnhem. Kostprijs 2250
gulden. De orgelbouwer krijgt mee: "De registers moeten zacht en lieflijk geïnto-
neerd worden en naar gelijkzwevende temperatuur gestemd worden (De prestant
mag wel de kerktoon hebben)".

Het resultaat is een orgel met tweeklavieren en aangehangen pedaal en de
volgende registers:

Hoofdnianuaal:
Prestant 8'
Bourdon 16'
Holpijp 8'
Octaaf 4'
Quint V
Open Fluit 2'
Trompet 8' discant
Trompet 8' bas

Bovenmanuaal:
Salicionaal 8'
Viola da Gamba 8'
Lieflijk Gedekt 8'
Flüte d'Armour 4'

Speelhulpen:
Manuaalkoppel
Ventiel

Op zondag 9 februari 1890 neemt de Doopsgezinde gemeente het instrument in
gebruik.
Twintig jaar later adviseert de organist M.A. Brandts Buys het orgel aan te passen.
Uiteindelijk gebeurt dat pas in 1912 als de Utrechtse orgelbouwer M.
Maarschalkerweerd (1838-1915) - hij bouwde ook het orgel in het Koninklijk
Concertgebouw in Amsterdam - de opdracht krijgt om het orgel voor 1185 gulden
te wijzigen. De opdracht is vierledig: 1. aanbrengen van een vrij pedaal met drie
registers; 2. maken van een nieuwe Trompet 8'; 3. de registers van het bovenma-
nuaal in een zwelkast plaatsen, waardoor de organist het geluid van deze registers
kon dempen dan wel laten aanzwellen door houten lamellen dicht respectievelijk
open te zetten; 4. het orgel schoonmaken en stemmen. Alles bij elkaar een ingrij-
pende verbouwing en uitbreiding. Maarschalkerweerd rondt deze klus in februari
1913 af.
In 1931 krijgt het orgel een elektrische windvoorziening en kunnen de orgeltrap-
pers naar huis. Negen jaar later krijgt het orgel een Tremulant erbij.
Hoewel de oorlogshandelingen in september 1944 zich vlakbij de Doopsgezinde
Kerk afspelen, blijft de schade beperkt tot de inslag van een enkele granaatscherf.
Een aardig detail: In een van de grote frontpijpen - de linkse van de middelste
groep - is duidelijk een dichtgesoldeerd gat te zien. Ook aan de achterzijde is een
gat dichtgesoldeerd. Of dit een litteken is van een granaatscherp is niet met zeker-
heid vast te stellen.
In 1958 vinden organist en gemeente dat het orgel een wat helderder klank moet
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krijgen. De Utrechtse orgelmaker Sanders - dezelfde die ook actief was in de
Cunerakerk - krijgt de opdracht het orgel drastisch aan te passen. In de jaren
zestig voert de Firma Reil uit Heerde nog een restauratiebeurt uit.
Op 7 juni 1999 klinkt het orgel voor het laatst in De Vermaning van de
Doopsgezinde Gemeente in Arnhem. Het orgel wordt daarna gedemonteerd door
orgelmaker Ide Boogaard uit Rijssen die aangetrokken is voor de overplaatsing en
restauratie.

Eind 2001 plaatst Bogaard het orgel in het kerkgebouw aan de
Achterbergsestraatweg. Boogaard vervangt ondermeer de Tremulant en de wind-
motor, voegt een koppel van Pedaal naar Zwelwerk toe en vervangt de Quint door
een Quintfluit 3'.
Op 13 december speelt adviseur Herman van Vliet het orgel in tijdens een speciale
dienst waarin de consulent van de gemeente, ds. F. Mulder (1951-) uit
Scherpenzeel, voorgaat. Zo kreeg Rhenen opnieuw een Leichel-orgel.

De dispositie van het Leichel-orgel in het kerkgebouw van de Gereformeerde
Gemeente in Rhenen is als volgt:

Hoofdwerk:
Prestant 8'
Holpijp 8'
Roerfluit 4'
Octaaf 4'
Quint 3'
Open Fluit 2'
Mixtuur 3 st.
Trompet 8'

Speelhulpen:
Drie koppels
Tremulant

Zwelwerk:
Lieflijk Gedekt 8'
Gamba 8'
Octaaf 4'
Quintfluit 3'
Woudfluit 2'

Pedaal:
Subbas 16'
Octaafbas 8'
Octaaf 4'
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Interieur en Leichel-orgel van de nieuwe kerk boven op de Heuvelrug achter de huizen aan de westkant

van de Achterbergxestraatweg in Rhenen (foto Anton Dommerholt, Reformatorisch Dagblad)
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