Het hoofdorgel van de Martinikerk Groningen
Het hoofdorgel van de Martinikerk is in beginsel één van de oudste instrumenten van Nederland.
Over het preciese tijdstip van de bouw zijn geen gegevens bekend. Het orgel moet echter voor het jaar 1450 zijn
ontstaan. Omstreeks 1481 zijn delen van dit orgel gebruikt bij het bouwen van een nieuw instrument.
Bij het totstandkomen van dit werk speelde de vermaarde humanist, tevens stadssecretaris Rudolf Agricola een
belangrijke rol als adviseur. De in die dagen gerenommeerde bouwer Johan then Damme uit Appingedam is hoogst
waarschijnlijk degene geweest die het eigenlijke muziekinstrument heeft gemaakt. Er moet toen een orgel van
uitnemende kwaliteit zijn ontstaan.
Dit gotische instrument is in het jaar
1542 in renaissance-stijl omgebouwd.
De voortreffelijke orgelmaker, die dit
werk heeft uitgevoerd, is niet met name
bekend.
Kort daarna heeft de bekende Andreas de
Mare, die lange tijd als orgelmaker in de
stad Groningen gevestigd was, het orgel
gewijzigd en vergroot.
Het Martini-orgel was inmiddels
uitgegroeid tot een voor die dagen vrij
groot instrument met drie klavieren.
In de jaren 1627/28 verbouwde op
instignatie van het stadsbestuur
Anthoni Verbeeck het orgel. Deze in de
stad wonende orgelmaker voorzag het
instrument o.a. van 7 nieuwe balgen. De orgelkast kreeg toen een nieuwe bekroning in de vorm van het stadswapen
met 2 leeuwen als schilddragers, geflankeerd door een tweetal griffioenen.
In het rampjaar 1672 liepen kerk en orgel nogal wat schade op. Het duurde nog tot 1685, voordat het stadsbestuur
besloot om verbetering te brengen in de slechte toestand van het orgel. De opdracht kreeg de in de stad wonende
orgelmaker Jan Helman. Deze was van huis uit uurwerkmaker. Hoewel een goed handwerker, was hij als orgelmaker
onvoldoende voor zijn taak berekend. Na 5 jaar was het orgel nog niet af. Helman stierf in 1690, een onvoltooid
instrument achterlatend.
Na dit debâcle wendde het stadsbestuur zich tot de toen reeds zeer beroemde orgelmaker Arp Schnitger te
Hamburg. Deze kwam spoedig naar Groningen om het ontredderde orgel in ogenschouw te nemen. Schnitger zelf
zegt hierover, dat hij wel 3 dagen nodig heeft gehad om zich een oordeel te vormen.
In aansluiting op zijn bezoek kreeg Schnitger meteen de opdracht om het orgel te herstellen en uit te breiden.
Men ging met grote voortvarendheid aan het werk. Ruim een half jaar later was het orgel al gereed. Het
stadsbestuur was zo content met de gang van zaken, dat het onmiddellijk Schnitger weer opdracht gaf om het
instrument nog meer te verfraaien en te vergroten.Zo kreeg het orgel in 1692 zijn monumentale bastorens met
daarin een Praestant 32 voet. De schrijnwerker en latere stadsbouwmeester Allart Meijer leverde het kastwerk
voor de pedaaltorens. Ook dit omvangrijke werk voltooide Schnitger in een hoog tempo. De oplevering vond
nog in het jaar van de opdracht plaats. Het Martini-orgel was nu omgewerkt tot een indrukwekkend Noord-Duits
Barokinstrument van een allure als alleen Arp Schnitger wist te realiseren.
Nadat in 1728 Jakob Wilhelm Lustig uit Hamburg tot organist was aangesteld, viel in hetzelfde jaar het besluit om
het orgel weer eens grondig onderhanden te nemen. Men deed hiertoe een beroep op de zoon van Arp Schnitger,
Franz Caspar. Deze was toen als orgelmaker te Zwolle gevestigd. Hij had zich grote roem verworven met de bouw
van de orgels te Zwolle en Alkmaar.
Franz Caspar Schnitger stelde voor om het orgel van een geheel nieuw rugpositief te voorzien, de windladen van
het hoofdwerk en het bovenpedaal te vernieuwen en het mechanisme voor zover nodig te moderniseren. Dit
betekende een forse vergroting van het orgel.
Het stadsbestuur gaf hiertoe opdracht op 18 oktober 1728. Franz Caspar Schnitger overleed echter in maart 1729.
Voor rekening van de weduwe voltooide Albertus Anthoni Hinsz het orgel in 1730.
De rijk gedetailleerde kast van het nieuwe rugpositief is een werkstuk van Egbert Tiddens. De Groninger
beeldhouwer Caspar Struiwigh leverde het fijnzinnige snijwerk.
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Op voorstel van organist Lustig kreeg Hinsz in 1739 opdracht om het orgel te herstellen en de in 1730 niet
geplaatste registers alsnog aan te brengen. In 1740 was dit werk afgesloten. Ook het uiterlijk van het orgel is toen
nog eens extra verfraaid. Bij de pijpvoeten van het hoofdorgel en in de bastorens kwam blinderingssnijwerk. Op het
rugpositief zette men 3 op tabouretten geplaatste putti. Ook nu leverde Caspar Struiwigh het snijwerk.
De Groninger schilder en decorateur Pieter Lofvers kreeg de opdracht om de gehele orgelkast te schilderen en
de ornamenten te vergulden. Na deze operatie had het orgel het zenit van zijn ontwikkeling bereikt. Het had
47 stemmen, drie klavieren en een vrij pedaal. Het rugpositief met zijn 16 registers was toen het grootste in de
republiek. De bekende organist en orgelkenner Joachim Hess beschreef het orgel als het mooiste dat hij ooit had
bespeeld. Ook de vermaarde Engelse musicograaf Charles Burney bezocht het orgel en wijdde er lovende woorden
aan.
In 1781 constateerde men dat het orgel ging verzakken. Men loste het probleem op door het oorspronkelijk
vrijdragende orgelbalkon met 4 houten zuilen te ondersteunen. Orgelmaker Hinsz herstelde het door de verzakking
beschadigde instrument. De houten zuilen zijn in 1808 vervangen door de huidige. Ze zijn van baksteen, die van
een stuclaag is voorzien. Eveneens in 1808 droegen B en W. de Groninger orgelmaker N.A.Lohman op het orgel te
herstellen. Hierbij bleef het niet. Was er tot in de 18e eeuw steeds sprake geweest van een ontwikkeling, nu zette
voor het eerst een neergaande lijn in. Op grond van sterk veranderende muzikale opvattingen kwam de eerste
hieraan refererende wijziging in het registerbestand. Lohman verving de 3 vulstemmen van het bovenwerk door
andere, waardoor dit klavier zijn zelfstandigheid verloor.
Dezelfde orgelbouwer voerde in 1816 nog
eens reparaties uit. Hierbij verving hij
opnieuw 7 registers. De onttakeling van
het eens zo fraaie orgel had zich dus met
kracht doorgezet.
Petrus van Oeckelen verwisselde in
1831 de tongwerken Hobo en Viola da
Gamba. Het register Hobo kreeg bij deze
gelegenheid doorslaande tongen, een
specialiteit van de firma Van Oeckelen.
Tegelijk met een ingrijpende verbouwing
van het interieur van de Martinikerk sloot
de kerkvoogdij een overeenkomst met
van Oeckelen voor een eveneens grondige
verandering van het orgel. Het plan was
ontworpen door de bekende Utrechtse
orgelmaker C.G.F. Witte. Van Oeckelen
voerde het werk uit in de jaren 1854/55.
Het orgel werd vergroot tot 52 registers maar er sneuvelden weer vele oude stemmen. Van de 47 registers van
rond 1740 waren er maar iets meer dan 27 overgebleven. De schilder G. Kiewiet de Jonge schilderde de orgelkast
in een mahonie-imitatie. Het snijwerk kreeg nieuw verguldsel. In 1856 bleek dat hierbij gedeeltelijk van gevernist
bladkoper gebruik was gemaakt. De schilder moest vervolgens voor eigen rekening zijn bedrog ongedaan maken.
Van Oeckelen verving in 1867 de tongwerken Basson 16’ en Schalmei 8’ van het rugpositief door nieuwe. Hiermee
was een voorlopig einde gekomen aan de vervangingswoede van oud pijpwerk.
De orgelmaker J.Doornbos verving in 1904 de mechanische traktie van het pedaal door een pneumatische. Het was
dezelfde orgelmaker, die in 1912 de 8 oude balgen verwijderde en hiervoor in de plaats een nieuwe rechtopgaande
reservoirbalg leverde.
Hoewel er steeds klachten over de toestand van het orgel bleven bestaan, duurde het tot 1938 alvorens een
nieuwe ingreep zou worden beproefd. Aanleiding was de restauratie van de Martinitoren. De windvoorziening,
die grotendeels in de toren was ondergebracht, kon daar niet gehandhaafd blijven. De Kerkvoogdij vroeg de
toenmalige Nederlandse Klokken- en Orgelraad om advies. Deze bracht een rapport uit en ontwikkelde eerst een
restauratieplan. Op 17 juni 1938 kreeg de firma de Koff te Utrecht de opdracht om het werk uit te voeren.
Dit zwaar gesubsidieerde werk bleek echter geen restauratie te zijn maar een algemene modernisering naar de
maatstaven als die in de toenmalige nieuwbouw golden. Het orgel kreeg elektro-pneumatische traktuur met een
speeltafel op de galerij in het noordelijke zijschip. De frontpijpen kregen een behandeling met aluminiumbrons.
Door de verwijdering van de gehele achterwand van het hoofdorgel raakte de orgelkast grotendeels uit zijn
verband. Wat er nog over was van het oorspronkelijke pijpwerk werd op onnavolgbare wijze bedorven. Er is geen
groot orgel in ons land geweest dat onder de vlag van een ‘restauratie’ zo grondig is gemoderniseerd.
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Toen in 1971 de kerkrestauratie tot het schip gevorderd was, is het orgel gedemonteerd. Intussen was overleg
op gang gekomen met de rijksadviseur voor orgels, wijlen Dr. H.L. Oussoren. Het ging vooral om de vraag of een
zinvolle restauratie van het zo zwaar aangetaste instrument nog wel enige kans van slagen zou hebben.
Na diepgaand onderzoek kwam uiteindelijk een restauratievoorstel ter tafel, dat goedkeuring van de rijksoverheid
verkreeg. Het plan ging ervan uit om het orgel weer terug te brengen in de staat van rond 1740 met gebruikmaking
van later toegevoegde delen voorzover deze harmonisch in het geheel zouden zijn in te passen.
Als restaurateur werd de orgelbouwer Jürgen Ahrend te Loga (BRD) aangetrokken. Deze was de enige orgelbouwer,
die kon bogen op fundamentele kennis van en ervaring met het restaureren van orgels van een type als het Martiniorgel. Besloten werd om het werk in twee etappes uit te voeren. De eerste etappe was bedoeld om na te gaan of
de restauratie wel tot acceptabele resultaten zou voeren. In de jaren 1976/77 kreeg de restauratie van rugpositief
en bovenwerk zijn beslag. Het resultaat was overtuigend. De voorbereiding van de tweede fase kon beginnen.
Hierin had de huidige rijksadviseur voor orgels, de heer O.B. Wiersma een werkzaam aandeel. Het eigenlijke
restauratiewerk startte in de tweede helft van 1983. Na een korte onderbreking in de winter was het werk eind mei
1984 voltooid.
Naast het orgelwerk behoefde ook de
orgelkast een grondig herstel. Het meubel
was voor een belangrijk deel van zijn
achterwanden en zijwanden beroofd,
konstruktief verband bestond er nauwelijks
meer, snijwerk en profielen waren ernstig
beschadigd of ontbraken deels.
Bij de restauratie van de orgelkast
zijn de later aangebrachte verflagen
verwijderd. Het geheel heeft nu weer de
in 1740 opgebrachte kleur. Het bestaande
verguldsel was in een zodanig slechte
toestand geraakt, dat het geheel moest
worden vernieuwd. De frontpijpen zijn
weer ontdaan van de in 1938 opgebrachte
bronslaag. De orgelmaker heeft ze zoals
vroeger weer beplakt met bladtin.
Bij de inbouw van de eerste delen in 1976 bleek dat het orgelbalkon tekenen van ernstige instabiliteit vertoonde.
In overleg met het adviserende konstruktiebureau zijn toen ingrijpende en afdoende maatregelen genomen ter
stabilisatie van het balkon.
Na voltooiing van de restauratie, in 1984, is het orgel, zij het met enige waardevolle aanvullingen uit later tijd,
weer teruggebracht in een staat, zoals die omstreeks 1740 moet zijn geweest.
Het orgel bezit een aantal oude registers, dat als ‘einmalig’ binnen het Europese orgelbestand mag gelden. Met zijn
53 stemmen is het Martini-orgel het grootste historische instrument in het noorden van ons land.

Sammenvattende chroniek betreffende het hoofdorgel
ca. 1450
ca. 1482
		
1542		
1564		
1627-28		
1685-90		
1691-92		
1728-30		
1740		
1808-1912
1938-39		
1971		
1976-84		
		

Bouw van een groot orgel		
Herbouw van het bestaande gotische orgel, vermoedelijk door Johan then Damme (adviseur was
Rudolf Agricola)
Ombouw inrenaissancestijl van mn. het hoofdwerk
Uitbreiding door Andreas de Mare
Uitbreiding door Anthoni en Adam Verbeeck
Ombouw door Jan Helman
Ombouw en uitbreiding (32’-pedaaltorens) door Arp Schnitger
Ombouw en uitbreiding (nieuw rugwerk) door Frans Caspar Schnitger en Alb. Anthonie Hinsz
Grote reparatie na verzakking en uitbreiding met zeven nieuwe registers door Hinsz
Vele wijzigingen door resp. Lohman, Van Oeckelen en Doornbos
Ombouw (o.a. elektro-pneumatische traktuur en herintonatie) door J. de Koff
Demontage i.v.m. kerkrestauratie
Restauratie, gedeeltelijk rekonstruktie door Jürgen Ahrend uit Leer/Loga
(als uitgangspunt gold de situatie rond 1740) Adviseur was C.H. Edskes.
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Dispositie hoofdorgel
Rugwerk
1. Quintadena 16’
goti
2. Prestant 8’ FCS
3. Bourdon 8’ 1542
4. Roerfluit 8’ FCS
5. Octaaf 4’
Ahr
6. Speelfluit 4’ Ahr/1542
7. Nasard 3’
Ahr
8. Gedektquint 3’
FCS
9. Octaaf 2’
FCS
10. Fluit 2’
1542
11. Sesquialtera II 11/3 Ahr
12. Mixtuur IV-VI
FCS/Ahr
13. Cimbel III 1/5
Ahr
14. Basson 16’ Ahr
15. Schalmei 8’ Ahr
16. Hautbois 8’ Hin

Manuaal
1. Prestant 16’ m.e.
2. Octaaf 8’
m.e.
3. Salicet 8’
Loh
4. Quintadena 8’
5. Gedekt 8’
Hel
6. Octaaf 4’
FCS
7. Gedektfluit 4’
8. Octaaf 2’
Ahr
9. Vlakfluit 2’ Loh
10. Tertiaan II 4/5
11. Mixtuur IV-VI 2/3
12. Scherp IV 1/2
13. Viola da gamba 8’
14. Trompet 8’ ArS

Bovenwerk
1. Prestant I-III 8’
2. Holfluit 8’
DeM
3. Octaaf 4’
m.e.
4. Nasard 3’
ArS
5. Sesquialtera II 1/3
6. Mixtuur IV-VI 1/3
7. Trompet 16’ Ahr
8. Vox humana 8’

Pedaal
1. Prestant 32’ ArS
2. Prestant 16’ m.e.
3. Subbas 16’ Ahr
4. Octaaf 8’
m.e.
5. Gedekt 8’
FCS
6. Roerquint 6’ VO
7. Octaaf 4’
m.e.
8. Octaaf 2’
Ahr
9. Nachthoorn 2’
10. Mixtuur IV 11/3
11. Bazuin 16’ ArS
12. Dulciaan 16’
13. Trompet 8’ ArS
14. Cornet 4’ ArS
15. Cornet 2’ Ahr

1542

Ahr
Ahr
Ahr

Hel
Loh
Ahr
ArS
Ahr
Ahr

Koppels:
Hw.+ Rw.
Bw. + Hw.
Tremulant
Tremulant Rw

Hin
Ahr

Man.: C - c’’’
Ped.: CD- d’
Toonhoogte: a’ 465 Hz
Temperatuur: niet evenredig zwevend

Ahr

Het Martini-orgel is te bezichtigen in de Martinikerk Groningen aan de Grote Markt.
Openingstijden
Van 25 april t/m 11 november: zaterdag 12.00 tot 17.00 uur
Mei, juni en september t/m Open Monumentendag: dinsdag t/m zaterdag 12.00 tot 17.00 uur
Juli en augustus: maandag t/m zaterdag 11.00 tot 17.00 uur
Rondleidingen op afspraak
Buiten de openingstijden kunt u een rondleiding op afspraak maken. Voor een groep van minimaal 10 personen
betaalt u € 3,- per persoon (maximaal 2 uur). U kunt kiezen voor één van onze standaardrondleidingen of in overleg
kiezen voor een rondleiding op maat. Een standaardrondleiding door het schip en koor duurt een uur. Als u ook de
gewelven wilt zien, dan duurt de totale rondleiding ongeveer twee uur.
Orgeldemonstraties
U kunt ook een orgeldemonstratie van het Schnitgerorgel in het schip en het Picardorgel in het koor bespreken.
Eén van onze vast organisten vertelt u over de geschiedenis en mogelijkheden van beide bijzondere instrumenten.
Tevens hoort u een demonstratie van de rijke klankvariaties van de orgels.
De kosten voor een orgeldemonstratie bedragen € 5,- per persoon, met een minimumbedrag van € 120,-.
Voor het bespreken van een rondleiding of een orgeldemonstratie kunt u contact opnemen met het secretariaat:
050 311 12 77 of info@martinikerk.nl
pag 4 van 4

