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Íermunten frttít weer een orge[
Het was voor de Protestantse

gemeente Woldendorp-Termunten-

Borgsweer een heugelijke dag, die

negende april j,1., om na 65 jaar

weer een pijporgel in de kerk van

Termunten - officieel - te kun-

nen horen. En dan ook nog wel

een historisch kleinood, een van

de weinige instrumenten van de

orgelmaker N.A.G. Lohman. Het

orgel vervangt het oorspronkelijke

uit de achttiende eeuw daterende

instrument dat in de laatste dagen

van de Tweede Wereldoorlog jam-

merlijk ten onder ging.

De kerk van Termunten. De brokkelige 'steunberen' geven

aan waar zich het zuiderdwarsschip bevond.

De <rRr EN HET voRIGE ORGEL

Het kerkgebouw van Tennunten, bij
Delfzijl, vlakbij de dijk, is slechts het

/lertiencle-eeuwse (bakstenen) koor en

het kruisr'lak van een grote kruiskerk die

in de twaalfde eer-lw - dus nog i.n tufsteen

- was gebouwd. Op de viering stond een

grote toren, zoals we dat nog zien in het
Oost-Friese Pilsum. De Termunter kloos-
terkerl< werd in 1569 in brand gestoken

door onze eigen Geuzen. In de volgende
jaren werd de omvang van de geruineer-
de kerk gereduceerd tot die van tegen-

woordig. Op een van de nadagen van

de Tweede Wereldoorlog - op 29 april

- brandde de kerk rnet he1 orge). gehee).

uit door een verdwaalde lichtkogel. In de

jarerr 19+7-1951 wercl het gebouw naar

ontwerp van architect Wittop Konir-rg

gerestaureercl. De vroegere grote acht-

kantige clakrr-riter r.verd niet gerecon-
strueercl. maar er kvvatn een bescheiden

toren. wat het aanzien van de kerk, oolt
vanaf de dLjk van het Duitse Oost-Fries-
lancl, drastisch veranclerde . Ook het koor
werd overkluisd met een koepelvormig
rneloengewel[, ter vervanging van het in
cle achttiende eeuw ui.tgebroken gewelf.

Het orgel, dat in 19'15 verloren was

€legaan, was in 1739 gemaakt door Mat-
thias Amoor (ca. 1690-1769). Deze

orgeJ.rnaker, geboren in Danzig, heeft

vermoedelijk het vak geleerd bij Nicolaus
Stóver (rnaar ook Schnitger wordt ver-
onderstelcl). 7n 1727 kreeg hi-j het klein-
burgerrecht van de stad Groningen.
Naast orgelrrraker was Arnoor tevens

wijnhandelaar en herbergier. (Later was

datzelÍde het geval met de orgehnaker
H.H. Freytag!) Arnoor heeft slechts twee

nieuwbouwinstrunlenten gemaakt: Ter-
munten en i.n 1743 een orgel clat thans i.n

Ruinerwold staat (in de twintigste eeuw

uitgebreid met een rugpositief en vrij
peclaal). Ook is nog et:n Íiont (1733) r''an

Amoor bewaard van het door hern omge-

bouwde orgel te Eext:r. De clispositie van

het Tern-runter instrument, genoteerd

door N.A. Knock en verrneld in cli.ens

clispositieverzameling uit I 7BB, w-as:

Prestant B vt, HolÍluit B vt, Octaaf 4 vt,
Spit>fluit 4 rt. Qtrint J rt. Ottaal 2 rt.
Quint lYz vt, Mixtuur b/d, Trompet B vt
b/d. Nevenregisters: Tremulant, Ventyl.
Manuaalomvang C-c3, Ped. C-dr. Wind-
voorziening: drie spaanbalgen. De familie
Lohn-ran voerde in lBO2 een reparatie uit
en verving in 1834 de (open, conische)

Spitsfluit 4 vt cloor een (gedekte) Fluit
Douce 4 vt. On'rstreeks I920 verving
W.K. Beukema de Quint 172 vt cloor een

Viola di Gan-rba 8 vt.

Omdat cle rlaker van het pas gerestau-

reerde en geplaatste orgel van Termun-
ten. N.A.G. Lohrnan, sLechts enkele
orgels heeft afgeleverd, waarvan nauwe-
Lijks iets onze tijd heeft gehaald, is dit
verslag van restallÍatie een mooie gele-

genheicl o]11 waL or.er deze laatste expo-

nent van cle r-ier orgels makencle genera-

ties Lohn-ran te vertelLen.

Lonvaru
Nicolaas Ant}ronie Gerhardus Lohn-ran
(1834-f 87f ) werd vernoemd naar zijn
grootvacler Nicolaus Anthonie, rnaar zijn
(Euvre aan instrumenten haalt het in
kwaliteit en kwantiteit niet bij dat van
zijn grootvader. Daar had hij het talent
en de capaciteit minder voor en daar is

hij ook te vroeg voor gestorven. N.A.G.
Lohrnan, geboren als zoon van orgelma-

ker Hinderk Berents Lohrr-ran en Benja-

minaJohanna Maria Kaecks, zal cle eerste

beginselen van het orgehnaken van zijn
vader hebben meegekregen, al werkte hij
roncl I B5O als wi.nkelbediende in Amster-
dam. Toen zijn vader in 1854 overleed,
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narn hii, sarnen met zijn moeder en
rlreesterknecht Johannes Schaaflelt, de
orgelmakerij in Leiden or.er. Na her
overlijden van zi.jn oorn Gerhard Wil-
1em Lohman in 1856 te Groningen
narn hij ook diens orgelmakerij over.
ln 1B5B ging de weduwe van H.B
Lohman rnet haar zoon en Schaaffelt
een \.ennootschap aan, voor vijfjaar.
ln 1863 zal N.A.G. Lohman zich heb-
ben teruggetrokken uit de vennoot-
schap te Leiden, wanr hij verhuiscle
naar Assen. In datzelfde jaar 1863
r.r-as H.E. Freytag gestopt mer ziin

orgehnakerij en kon Lohman het een
en ander van herrr overnemen. Hij
was toen nog vrijgezel, rr-raar op l6
december trad hij in l-ret huwelijk met
Wilhelmina Frederika Mooy, u'eduwe
van Gerrit Heembeek. onclerdirecteur
van het Derde Gesticht te Veenhui-
zen. In Assen kwam Lohmans bedrijf
in een oude stal die vroeger bij een
logenent hoorde. Binnen clrie rrraan-
den kon hij reeds aan het werk rrret
Lwee opdrachten: reparatie aan de
orgels van de Hervorrlde Kerk van
Veenhuizen en cle parochiekerk van

HetAmoor-orgel uit 1739 dat in april 1945 verloren
ging. Goed te zien is dat Amoors werk geïnspireerd is

door dat van AÍp Schnitger.

Or-rde Pekela. ln 1865 werd cie werk-
plaats overgebracht naar een schuur
achter een door het echtpaar - met
injanuari 1865 geboren dochter

- betrokken woning aan de Gronin-
gerstraat. Op 22 juni 1866 overleed
Lohrnans echtger-rote. In november
18ó6 ging de werkplaats naar een
nieuw gebouwcl onderkonen in de
Kloekhorstlaan. In december kwam
bij Lohrnan inwonen de weduwnaar
Jan Abrarn Delfos, samen met zijn
ongetrouwde dochter Jacoba Ri.ka,

die de huishoudster werd. Op 3l rnei
l867 trouwde Lohman rrret haar en
zeer kort erna werd zoon Hendrik
Berents geboren.
Het viel Lohrnan niet rlee het hoofd
boven water te houden met cle con-
currenten Van Oeckelen en de diverse
Groninger pianohandelaren. Op 28
september l867 werd de "OrgelfcLbrí-

kcLnt, ko o pman ín muzi ekinstrumenten
en handelaar in garen en band" faiT-

liet verklaard. Alleen de orgelnrakerij
werd voortgezet rrret een compagnon.
Waarschijnlijk r,vas dat de stadsom-
r.oeper Pieter van Doirkum. In januari
I B7O verhuisde Lohman naar Zut-
phen, waar hij ging inwonen bij ene

HJ. Lenderink aan de Hospitaalstraat.
Aan de Rozengracl-rt 200 u'erd toen de

orgelmakerij gevestigd. Op 19 oktober
187l overleed Lohrnan, 37 jaar oud,
na een korte, hevige ziekte. De werk-

&*\

Termunten, Protestantse Kerk, interieur met N.A.G. Lohman-orgel,
Tijdens de herbouw van de kerk is er een nogal nadrukkelijke'preekstoelmuur' gemaakt, me achter hekwerk
ruimte voor een bescheiden orgel. Het orgel moet oorspronkelijk een bekroning op het middenveld hebben gehad

De zijvleugels zijn waarschijnlijk uit 1 921 , toen het orgel van Nieuw-Scheemda naar Noordbroek verhuisde,
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zich- hier tcr srede als gxQttr ,no- an tnurExrËnT*llliO- .n lr.BtrSXrX gTalt dG,f,f,rn, te rcciÍctr, h..Ít d. s

tle otrit€rÍetftLcnde, Íoorumetr3 ril!ó6,
:h. hier ter srede rls Onql':t-, Pft-
o- en lOrI EÍ.ÍË3TI!A ilÊfÍ-
t,Írtr te rcci{ca^ b&Ít & s d€l

co

È
.91
c

c

ó

:a:.aa:a....:::,.::

Assen,omstreeks 1900. Toen N.A.G. Lohman zich in 1863 in Assen vestigde, kwam zijn orgelmakerswerkplaats ach-

ter de zaak van g0udsmid Hemmes op de hoek van de MaÍktstraat, het pand links van de wagen met de witte huif.

plaats werd voor.tgezet door de wedu- mdn" et:r bleef zo tot lBB3 toen Pieter

we en Johannes Schaaffelt die ook in Cornelis Bik het bedrij l overnam
Leiden N.A.G. Lohmans moeder had en zijr-r naarrr er bijvoegde. In 1926

bijgestaan nret het bedrljf. Andere zette Biks zoon de orgelmakerij voort
werknenrers van Lohman in Assen oncler dezelfde naam: "P.C. Bik voor-

waren: Gerhardr-rs Lohrnan (broer van heen SchaalJelt en Lohman". De laatste

N.A.G.), Gijsbertus Weber (schrijn- van de drie generaties orgelmakers
werkersknecht), Hermannus Flero- Bik zette het bedrijf van de vorige
nimus Kroon (orgehlakersknecht) generatie voort en deed zijn eenmans-

enJohannes Harclorff (idem). De bedrijf in 2001 over aan orgelrrraker
bedrijlsnaanr .rercl "schaaffelt en Loh- Elbertse. Bik overleed in 2006.

Termunten, Protestantse Kerk
Bouwer: N.A.G. Lohman, Assen 1866
Restauratie: Mense Ruiter Orgelmakers bv, Zuidwolde 2009
Adviseur: Peter van Dijk, Utrecht

bas. C, Cis verkropt binnen, D-a Íront

b/d. Bas grenen, ci-h1 eiken, verdeÍ metaal

gr00t octaaf in Holpijp, verder geheel eiken

disc.
gedekt, C-H grenen, verder metaal, vanaÍ fis2 open

disc.

b/d, Gr00t octaaf gedekt, eiken, verder metaal

|Èl*fdelij! &errol á{tr 1r }eÍelêd.
Hij rmomraudarr rie h lot hct o*"rat?da1pn ,lcrtÍellcn cx odÊbrda var alle soorten

íai IiERK- en 
-HulSOllGEL{, het Ep.rffin etr

ttcsryr ran PlfNo'S, ett:. e*t.
'Atoiuat 6ta lot bet Sïg$ÍgI yan PIAN0'S

rp biilijk gs$r.e]de cànditiàn.
Cca*irtÍet rorden alrgc.nomen ttn :ljlel hui:e;

rcrcn den k*pbln YÀl{ ll8$lt?E:n. 
À. 0. LortxiN.

Advertentie uil de Prryvinciate Drintschte en Asser Ctu-

rantuan 14 rnaart 1863, toen Lohman zich als orgel-

rnaker aanprees in zijn nieuwe w0onplaats.

ZLrals verrrreld heelt Lohnan weinig
nieLru'bous instrumenten gemaakt
cn d.r.rrr arr i- o.rk nog cen> u einig
beu'aard gebler-er-r, zoals de orgels te
-{ssen Rijksr-ronnaalschool,lB66) en

BeclunL \larar-rathakerk, 1867). Naast
het in-.trurlent dat thans te Termun-
te n st;r:lt. karr nog u'orden genoemd
Rottnnr. r oormalige Hervormde Kerk,
\\ aer e en ste rk ger,r'ijzigd l-rr-risorgel

(1861' surar. en Wijnbergen, R.-k. St.-

Martinus 1E;2). een orgel dat na de

dood van L.rhman werd r.oltooid door
cle bij L..hn-r:rns u-edttr,,.e inwonende
kneclrt Juiru. Heinrich Derdack. Op
2i nor embcr 187) vertrok de wedu-
\\-e rrret t\\ e . -jLrngere kinderen naar
Leiclen sear :ij tafelhoudster werd.

Hrr cTRTSTAUREERDE

Lottlaax-oRc-tr
De oorspr.rng r an he t instrument ligt
in \ieuu -Sche elr.da. sant yoor de

Doopsge:incle Ke rk aldaar r.vercl het
orgel in 1366 gemaakt. Omstreeks
190i uas er een reparatie nodig, uit-
ger oerd door \\-olter Klaasens Beu-
kema uit Gronlngen. Toen de kerk in
1911 gesloren werd, \.erplaatste (ver-
n-roedelijk) Beukema het orgeL naar de

Doopsgezinde Kerk te Noordbroek.
Toen ir-r de .jaren zeventig van de afge-

lopen eeurv ook deze kerk gesloten
s erd en daarna overgedragen aan

cle burgerlijke gen-reente werd l-ret

instrument door burgemeester Ompta
geschonken aan Sirrron Graafhuis,
organist van de Flervormde Kerk van
Noorclbroek. In de Noordbroekster
kerk heeft het Lohrlan-orgel een tijcl
opgeslagen gelegen, want het was de

bctlocling dat lrct na reslauratic een

vaste plaats in het koor zou kri-jgen.
Door omstandigheden ging dit niet
door. waarna in 1983 cle onderdelen

Dispositie:

(in volgorde op de lade)

Manuaal (CJ3)

PÍestant 4 ui

Holpijp B vt

Fluit Travers B vt

Viola di Gamba B vl
Fluit 4 vt

PÍestant 4 vt

WoudÍluit 2 ui

Pedaal (C-c)

Aangehangen

Nevenregisters:
Nihil (loos)

Fofte-registerknop (de laatste vier stemmen gezamenlijk)

Windvoorziening: magazijnbalg met schepbalg

Winddruk 68 mm

16 tlc Orqehricntl l]r]CÊl',{BFR 20]C
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Het binnenwerk. Met de FoÍ1e-knop kunnen de Viola di Gamba B vt discant, Fluit

4 !'t, Prestant 4 !'t d scant en WoudÍluit 2 vt bas/discant worden bijgevoegd, Deze

registers hebben daartoe e k een extra sleep onder de registersleep, De Prestant 4

vt bas (met kantsleep) doet merkwaardrgerwijs niet mee met het Íorte-gebeuren.

Volgens de adviseur zou de Prestant 4 vt pas tijdens de bouw zijn verwezenlijkt, wat

dat uitsl!iten van de bas verklaan.De klaviatuur.

verhuisden naar B. Veger in Winscho-
ten en enkele jaren later vervolgens
naarJ. Zíil.stra te Nieuwolda. In 1998

kwam het orgel in opslag bij Mense

Ruiter Orgelmakers bv en schreef Jan
longepier vervolgen: een re>t.aurat ie-

rapport. Na cliens pensionering werd
de begeleiding varr de rcslarrratic.
voltooicl in 2009, overgenornen door
Peter van Dijk uit Utrecht.
Het orgel was nog geheel in oorspron-
kelijke staat, compleet met een piano/
forte-inrichting, al was de mechaniek
ervan niet meer aanwezig, evenmin als

de trecle voor de windvoorzrening en

de orgelbank. Het systeem dat Loh^
rrran voor de piano/forte-inrichting
heeft toegepast, is ánders dan in het
Noorden gebruikelijk. Volgens Van
Dijk moet Lohman dit systeerrr hebben
leren kennen via zljn vader die enige
jaren in Gouda heeÍt gewoond en daar
in contact heeft gestaan met orgelma,

ker Gabry die hetzelfde soort s\ ste€rr.r

hed gernaakt. Bi.i Cabrr -irr>tlutnenicrr
wordt de forte/piano-trede bediend
met de rechter voet, maar bij het Loh-
man-orgel was daar de trede r-oor de

windvoorziening gesitueerd. Daarorn
wcrcl het ecn betliening ntct een rcgir
terknop. (Niet met een trede, zoals

dat abusievelijk in het zesde deel r.an

Het Groninger Orgelbezit,tan Adorp tot

Zijldíjk staat, maar in maart 2009 was

nog niet bekcnd hoe dc vrocgere sit rr-

atie was.)

hvcrnRuircirtËMING
Bij de ingebruikneming op 9 april j.1.

liet de adviseur het galant klinkende
orgel horen in een programma rrret de

titel Vdír Lustíg tot Worp: Nederlandse

orgelmuziek uit de f8" en de f9' eeurv.

F{et was die rniddag ook inderdaad lus-

fig daar op een steenworp van de Do1-

larcldijk, door het vlotte orgelspel, de

aardlge toespraakjes, gezellige ontmoe-
tingen en goed verzorgde hapjes en

drankjes. En de Orgeltuin van Europa
heeft er een lieftallig bloempje bij!

N{et dank aanJaap Brouwer, Peter van

Dijk, Martin Hiemink, Bene Perdok en

Steyn Prins.
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