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Aan de voorkant wekt het hoge 
herenhuis aan de Westzijde 57 in 
Zaandam niet direct de indruk 
dat er een bedrijf in is gevestigd. 
Slechts een paar goudkleurige letters op het 
raam geven er blijk van. Binnen wordt alle 
twijfel weggenomen. In de pijpenmakerij 
aan de achterzijde van het pand heerst 
volop bedrijvigheid. Meerdere mannen 
zijn er bezig om van tin en lood glimmend 

pijpwerk te maken. Ook in de kantoor-
ruimten aan de voorkant is van alles te 
zien wat met orgels te maken heeft: foto’s, 
werktekeningen, boekwerken en allerlei 
andere documentatie. In de hal staan een 
oud kabinetorgel en een orgelpositief. Aan 
de wand hangt een grote pentekening met 
daarop Hendrik Wicher Flentrop achter het 
orgel van de Westzijderkerk in Zaandam. 
Als herinnering en uit eerbetoon voor de 

Frits Elshout van Flentrop orgelbouw:  
„ORGELBOUW IS EEN AMBACHTELIJK 

EN ARTISTIEK PROCES”

Meesterwerk 

Ambachtelijke orgelbouw is niet alleen iets van vroeger. 
Nog steeds zijn er orgelbouwers die op professionele 

wijze met hun ambacht bezig zijn en grootse prestaties 
verrichten. Zo ook Flentrop Orgelbouw, een bedrijf  

dat zowel in Nederland als ver over de landsgrenzen 
bekendheid geniet. Vorig jaar voltooide deze 

oprichter van het al meer dan honderd jaar 
bestaande bedrijf. 

ONTWIKKELINGEN
Aanvankelijk is Hendrik Wicher Flentrop 
werkzaam in de schildersbranche. Daar-
naast fungeert hij als organist, muziekle-
raar en dirigent. Al die werkzaamheden 
bij elkaar zijn op een bepaald moment niet 
meer te combineren. Het leidt ertoe dat 

tekst L. Dalhuisen   foto’s Pieter Coenen |  Matthias Fischer | Samuel Otte
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Het  door Flentrop 
gereconstrueerde 
Katharinenorgel in 
Hamburg



26 JUNI 2014

87biedt een podium aan jong talent

Reserveren is niet m
ogelijk. Voor m

eer inform
atie: www.johannus.nl

ZOMERAVONDCONCERTEN

Ke
ple

rla
an

 2,
 Ed

e. 
Aa

nv
an

g: 
20

:0
0 

uu
r (

za
al 

op
en

 19
:0

0 
uu

r). 
!

 7.5
0 

in
cl.

 co
ns

um
pt

ie.

22 juli
Peter Eilander

29 juli
Willem Harold Boog

5 augustus
Bas de Vroome

12 augustus
Marco den Toom

19 augustus
André van Vliet

26 augustus
Harm Hoeve

Feike Asma Concours 2014
30 augustus, Voorrondes

2 september, Finale

~ ADVERTENTIE ~

Meld u aan voor de gratis MASTERCLASSwww.johannus.nl

hij het eerder van zijn vader overgenomen 
schildersbedrijf in 1903 verkoopt en in 
Koog aan de Zaan een piano- en orgelhan-
del begint. Drie jaar later verplaatst hij zijn 
bedrijfsactiviteiten naar Zaandam, waar 
hij zich vooral toelegt op onderhoudswerk, 
overplaatsing en uitbreiding van bestaande 
orgels. „In 1915 bouwde hij zijn eerste 
nieuwe orgel in de Doopsgezinde Kerk in 
Hoofddorp. Later volgen nog enkele andere 
orgels, maar het liep niet echt storm met 
de opdrachten,” weet algemeen directeur 
Frits Elshout. 

AUTHENTICITEIT
Er werden, zoals gebruikelijk in die tijd, 
alleen maar pneumatische orgels gemaakt, 
waarbij men vooral oog had voor de dispo-
sitie en de bij een pneumatisch orgel pas-
sende intonatie. Met de intrede van zoon 
Dirk Andries veranderde dat. Frits: „Voordat 
hij bij zijn vader in dienst trad, deed hij 
ervaring op bij verschillende buitenlandse 
orgelmakers. Vooral bij Frobenius in Dene-
marken stak hij veel op. In deze orgelmake-
rij werden in die tijd al orgels met kegella-
den en gedeeltelijk mechanische tracturen 
gebouwd. De kennismaking daarmee was 
een belangrijke ontwikkeling voor Dirk 
Andries. Vanaf de bedrijfsovername door 
hem in 1940 was het afgelopen met de 
bouw van pneumatische orgels en werd bij 
alle nieuwbouw het klassieke mechanische 
orgel als uitgangspunt genomen. Ook bij 
restauraties kwam men tot andere inzich-
ten. Niet meer de muzikale smaak van dat 
moment was belangrijk, maar de histori-
sche authenticiteit. Op die manier werden 
onder andere het koor- en hoofdorgel in de 
Grote Kerk in Alkmaar gerestaureerd en ook 
bij het orgel in de Grote Kerk in Zwolle ge-
beurde dat. De kennis die met deze restau-
raties werd opgedaan, was mede bepalend 
voor de ontwikkeling van een aantal nieuw 
te bouwen orgels in de jaren vijftig van de 
vorige eeuw.” 

JUISTE  VERHOUDINGEN
Al deze nieuwe ontwikkelingen leidden 
tot opzienbarende resultaten en het legde 

irecteur Frits Elshout (1952) 
groeide op in een predikants-
gezin. In 1967 nam zijn vader, 

dominee A. Elshout, een beroep aan naar 
Artesia en verhuisde het gezin Elshout 
van Scheveningen naar Amerika. Daar-
door kwam er voor Frits een einde aan 
de orgellessen, maar in Amerika pakte 
hij de muzikale draad weer op als lid van 
een schoolkoor onder leiding van een 
professional. Vooral met het zingen van 
Bach en Schubert ging er een wereld voor 
hem open. In Kalamazoo – de nieuwe 
standplaats van vader Elshout – kwam 
hij in contact met Eric Verkade die daar 
studeerde. „Op een keer was zijn vader – 
de bekende koekjesfabrikant uit Zaan-
dam – er op bezoek en toen ik hem sprak 
en hij van mijn passie voor orgels hoorde, 
adviseerde hij mij een brief naar Flen-
trop te sturen. Het gevolg was dat ik in 
1971 terugkeerde naar Nederland en als 
pijpenmaker bij Flentrop aan de slag ging. 
Mijn specialisatie lag aanvankelijk vooral 

in het maken en intoneren van tong-
werken, die vanaf 1972 allemaal in eigen 
beheer werden vervaardigd. Daarna was 
ik fulltime als intoneur bij veel projecten 
betrokken.” 

ORGEL  SPELEN
De kennis en vaardigheden van Elshout 
bleven niet onopgemerkt. Mede daar-
door werd hij in 1998 adjunct-directeur 
en kreeg hij de supervisie over de klank-
geving. Sinds het plotselinge overlijden 
van zijn voorganger Van Oostenbrugge 
in 2008 is hij algemeen directeur. Door 
zijn drukke functie heeft hij er niet altijd 
de tijd voor, maar als de situatie erom 
vraagt, kruipt hij nog graag in een orgel 
om te intoneren. „Daarbij voel je wat je 
hoort,” zo argumenteert hij. Op zondag 
zit hij regelmatig achter het samen met 
collega Ko Boogaard gebouwde orgel van 
de gereformeerde gemeente in Amster-
dam-Noord. „Orgels maken is mooi, 
maar orgelspelen ook,” zo besluit hij.

Van pijpenmaker tot directeur
FRITS  ELSHOUT
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LINKS  Het 
in aanbouw 
zijnde orgel 
in Hamburg. 
Frits Elshout 
vertelt erover: 
„Nagenoeg al 
onze me-
dewerkers 
waren erbij 
betrokken.”

RECHTS  Een meubelmaker 
werkt aan de bekroning 

van het Hamburger orgel.

Flentrop geen windeieren. In de jaren dat 
Hans Steketee de leiding van het bedrijf 
had, werd vooral aandacht gegeven aan 
de juiste verhoudingen en maatvoeringen, 
zoals die bij klassieke orgels te vinden zijn. 
Ook op details werden steeds meer kwali-
teitseisen gesteld. 
Onder directeur Cees van Oostenbrugge 
werden de ambachtelijke lijnen doorgetrok-
ken en ook Frits Elshout wil niets liever. 
„Orgelbouw is een ambachtelijk en artis-
tiek proces. Naast kennis van zaken is 
voortdurend studie en heroriëntatie van 
het vakmanschap noodzakelijk. Daarbij is 
kwaliteit de belangrijkste factor. Die moet 
voorop staan. Bij de vele honderden door 
ons bedrijf gebouwde en gerestaureerde 
orgels is dat altijd het geval geweest. Dat 
wil niet zeggen dat wij bepaalde dingen 
met de kennis van nu misschien anders 
zouden doen. Soms veranderen inzichten in 
bepaalde zaken.”

TERUGLOOP  KERKBEZOEK
Mede door een terugloop van het aantal 
kerkbezoekers krijgen kerkbesturen het 

rond te krijgen. In veel gevallen werkt dat 
ook door in de uitgaven voor orgels. Het 
baart ook Elshout zorgen. „Nederland is 
een orgelland  – een soort Mekka – waar 
altijd aandacht is geweest voor een kwali-
tatief goed orgelbezit en hopelijk blijft dat 
zo. Maar het zal wel moeilijker worden. 
Ook voor onze orgelmakerij met 25 mede-
werkers, die zich zowel met nieuwbouw 
als met restauratie en onderhoud bezig 
houden.” 
Een groot gedeelte van het werk van 
Flentrop vindt plaats in het buitenland. 
„Dat begon al voor 1960 en de jaren daarna 
heeft zich dat doorgezet. Met name in de 
Verenigde Staten. In het kader van het 
naoorlogse Fulbright Scholarship kwamen 
tientallen Amerikaanse studenten naar Ne-
derland. Ook kwamen er enkele musicolo-
gen en organisten en zij verdiepten zich in 
het bijzonder in de ontwikkelingen rond de 
herontdekking van het historisch orgelbezit 
in Nederland. Vooral het door ons gerestau-

ONDER  Een kist vol 
glimmend pijpwerk
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reerde orgel in de Grote Kerk van Alkmaar 
stond in die tijd volop in de belangstelling 
en via dat orgel kwam men vaak bij ons 
bedrijf terecht. Ook via de zomeractiviteiten 
rondom het bij ons in onderhoud zijnde en 
opnieuw geïntoneerde orgel in de St. Bavo 
in Haarlem komen meerdere buitenlandse 
organisten ons bedrijf bezoeken. In veel 
gevallen vloeit er werk voor ons uit voort. 
In de afgelopen decennia hebben wij meer 
dan honderd nieuwe orgels gebouwd in de 
Verenigde Staten en Canada.”

VERSCHILLENDE  CULTUREN
In verschillende andere landen staan even-
eens Flentrop orgels, zoals in Rusland, Ja-
pan, Taiwan, Portugal, Duitsland en Spanje. 
Frits: „Zeer recent is in onze werkplaats in 
Koog aan de Zaan de laatste hand gelegd 

aan een nieuw orgel voor Noorwegen en 
deze maand zijn wij in de Konnerud Kirke 
in Drammen begonnen met de opbouw van 
een 27 stemmen tellend orgel.” Regelmatig 
verblijven er medewerkers van Flentrop in 
het buitenland om werkzaamheden uit te 
voeren. Directeur Elshout vindt het beslist 
geen vakantiereisjes. Zelf herinnert hij 
zich nog goed dat hij een periode van drie 
maanden achtereen in Amerika werkte, 
terwijl zijn vrouw en kinderen hier achter-
bleven. „Je bent nauwelijks vrij. Zelfs op za-
terdag ben je de hele dag aan het werk. Wel 
is het elke keer weer interessant om met 
allerlei verschillende culturen in aanraking 
te komen en om met mensen met een totaal 
andere achtergrond te praten. Zelfs over 
geloofszaken heb ik diepgaande gesprekken 
mogen voeren.”

LINKS  Een kijkje 
in de werkplaats 
in Koog aan de 
Zaan

ONDER  Een 
klavier in de 

werkplaats

BOVEN  De kla-
viatuur van het 
nieuwe orgel in 

Hamburg
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Het gaat daarbij om de vorig 
jaar voltooide reconstructie 
van het vierklaviersorgel dat 

jarenlang in deze kerk heeft gestaan 
en dat in 1943 als gevolg van een 
bombardement verloren is gegaan. 
Heel vroeger waren Heinrich Schei-
demann en Johann Adam Reincken 
de vaste bespelers van dit orgel. 
Tijdens een bezoek aan Hamburg in 
1720 speelde ook Johann Sebastiaan 
Bach erop en bij die gelegenheid liet 
hij zich heel lovend uit over het in-
strument. Met name de tongwerken 
en 32-voetsregisters van het pedaal 
maakten diepe indruk op de groot-
meester. „Bij de reconstructie werd 
als uitgangspunt gekozen de situatie 
en de dispositie uit 1720 toen het 
orgel 58 stemmen telde.  
Daarnaast moest het een orgel wor-
den waarop het hele oeuvre van Bach 
gespeeld kon worden. Van de 4.500 
pijpen van het oude orgel resteer-
den er nog vijfhonderd die allemaal 
beschadigd of verminkt waren. Toch 
hebben wij er, naast zorgvuldige 
studie van vergelijkbare orgels, vol-
doende informatie uit kunnen halen 
om nieuwe pijpen in dezelfde stijl te 
maken,” vertelt Frits Elshout. „Bij de 
reconstructie van een oud orgel moet 
je uitgebreid historisch onderzoek 
doen. Van veel onderdelen weet je 
niet hoe het er oorspronkelijk uitzag. 
Gelukkig waren er nog enkele oude 
foto’s en een architectentekening 
waardoor wij de oorspronkelijke kast 
getrouw konden reconstrueren.” 
 
TOT  HET  UITERSTE
De bouw van het orgel vond in twee 
fasen plaats. „In 2007 werd ermee 
gestart en dat was een enorm karwei. 
Soms waren wij urenlang bezig met 
één onderdeel, zoals de plaatsing van 
de grootste pijp met een gewicht 
van 450 kilo. Ook het plaatsen van 

de acht blaasbalgen vereiste heel wat 
inspanning. Ze moesten via een deur 
in de toren op veertig meter hoogte 
naar binnen worden getakeld. De re-
constructie van het Katharinenorgel 
was het meest enerverende project 
dat wij als bedrijf ooit meemaakten. 
Nagenoeg al onze medewerkers wa-
ren erbij betrokken en daarbij gingen 
ze tot het uiterste.” 

TEVREDEN  BACH
Van alle kanten krijgt Flentrop lof 
toegezwaaid over het behaalde 
resultaat. Kenners roemen zowel de 
speelaard als het klankidioom van het 
herboren orgel, dat vooral geschikt is 
voor barokmuziek. Door de zang-
rijke klank leent het zich echter ook 
heel goed voor romantische muziek. 
De grote Bach kan er geen oordeel 
meer over geven, maar wat zou hij 
ervan gevonden hebben? „Hij zou er 
waarschijnlijk niet ontevreden over 
zijn geweest,” merkt Elshout beschei-
den op. Ondanks alle roem blijft hij 
met beide benen op de grond staan. 
„Een dergelijk groot project kan al-
leen door teamwerk tot stand komen. 
Zowel de mensen in de werkplaats als 
alle andere betrokkenen hebben zich 
er volledig voor ingezet en met elkaar 
zijn wij er kennelijk in geslaagd om 
recht te doen aan het oude orgel.”

26 JUNI 2014

Een geweldige uitdaging en een hoog-
tepunt in het bestaan van Flentrop is de 

bouw van een nieuw orgel in de St. Katha-
rinenkirche in het Duitse Hamburg.

LINKS  Het 
opronden 
van de 
grootste 
orgelpijpen 
voor Ham-
burg.

„Ons meest  
enerverende  
project ooit”

RECONSTRUCTIE  BACHORGEL


