Andere kerkelijke gebouwen
De voormalige weem waarvan het middeleeuwse woonhuis in 1953 werd
afgebroken, is nog steeds eigendom van de kerk. De boerderij wordt
verhuurd. Het oude steenhuis dat een totaal grondoppervlak had van 13.58
m. x 6.72 m., bestond uit een zaal met een grote oude schouw, een
opkamer, eveneens met een schouw en restanten van een 15 e eeuwse
estrikenvloer. De kelder onder de opkamer had gewelven. Het gebouw
wordt herhaaldelijk in het “protocol” van de kerk vermeld in verband met
verbouwingen. Er werden in de twintiger jaren van de vorige eeuw houten
vloeren gelegd, zoals bij de afbraak bleek, over de oude plavuizen. In 1834
‘is er een nieuwe zolder onder de steenen zolder op den studeerkamer
gelegd”. In 1858 werd het middengebouw weggebroken en vernieuwd,
evenals de kap op het dwarshuis en de glazen op de studeerkamer. Het huis
werd toen ook bepleisterd.

Weem
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De nieuwe pastorie uit
1940 en ontworpen
door Middelstumer
architect S.A.
Veenstra, werd
verkocht in 1975.
Het dorpsschooltje,
gebouwd in 1877,
verving de oude
kosterij. Het is een
zogenaamde portiekof portaalschool en
werd ontworpen door
architect Jacob
Frederik Tilsbusscher te
Middelstum (foto: zie pag. 41).
Op het platteland waren scholen meest opgericht door de kerk en meestal
gehuisvest in de kosterij. De schoolmeester en de koster waren vaak
dezelfde persoon. Na 1800 kwam er steeds meer overheidsbemoeienis en
hielden door de provincie aangestelde schoolopzieners toezicht op het
onderwijs. De lager onderwijswet uit 1857 gaf gemeentebesturen
bevoegdheid scholen te bouwen, onderwijzers te benoemen en salarissen
vast te stellen. Zo kwam ook in Huizinge een modern schoolgebouw tot
stand met twee lokalen. In de voorgevel zijn een aantal gedenksteentjes
aangebracht. Boven de ingang 1877, verder J.W. van R(oyen) burg. 1877,
S.N.K. en C.J.D. Weth. 1877 en A.R.V. hoofdo:. In 1923 werd de school
gesloten en later door de kerkvoogdij aangekocht als vergaderlokaliteit voor
kerkelijke- en dorpsactiviteiten. In 1990 kocht de Vereniging Dorpsbelangen
Huizinge ’t Ol Schoultje van de kerkvoogdij. De aangrenzende
kosterswoning, opgetrokken in een eenvoudige expressionistische stijl is
ondertussen verkocht door de kerkvoogdij.
Het gasthuis uit 1835 bestond vroeger uit vier wooneenheden. Het werd in de
20e eeuw verkocht en is thans als één woning ingericht. Een opmerkelijke
steen in de gevel van deze ‘lange jammer’ memoreert de bouw en
maande de bewoners. “Gesticht voor weeuw en wees verarmden in de
nood, Doch niet voor spilzucht, noch voor venusofferhand, ’t Zij steeds, der
braven armen heil en troost, De slechten strekke het tot last en schande.
Gebouwd in 1835, onder het bestuur van Johannes Bernardus Snoek,
Predikant, Harmt Berents Kolsteen en Aries Jacobs Mulder, ouderlingen, en
Kornelis Onnes Werkman en Jacob Jans Sikkens, Diakenen”.
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Voormalig gasthuis
De armenzorg werd bekostigd uit collectes en uit landbezit, er was
diaconieland en er waren beklemmingen. Voor één stuk grond moest
lampoliegeld worden betaald, op een ander perceel lag een beklemming
in de vorm van lakengeld bestemd voor de diaconie. Het huidige gasthuis
verving in 1835 een oud bouwwerk met dezelfde functie, dat op hetzelfde
stuk grond stond.
De oude kosterij die in 1979 werd afgebroken had een gevelsteen met het
jaartal 1780, maar was opgetrokken uit eerder gebruikte bouwmaterialen of
was van oorsprong een veel ouder pand. Bij de afbraak deed men onder
de vloer een muntvondst. Een kan van Raerens aardewerk bevatte 36
gouden en 207 zilveren munten uit de 16e eeuw. In dit oude huis woonde
eeuwenlang de schoolmeester-koster, hier gaf hij les en hier stalde hij zijn
vee, dat ’s zomers weidde in het kosterijland.

Kosterij
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De doopsgezinden
De bewoners van de heerd Melkema en ook anderen in en rond Huizinge,
waren reeds in het midden van de zestiende eeuw mennisten. Zij behoorden
tot de strenge stroming der Groninger Oude Vlamingen. In het begin zullen
de bijeenkomsten zijn gehouden in boerderijen en woonhuizen, men had
ook geen predikant, maar een oudste of vermaner. In de achttiende eeuw,
zo blijkt uit archieven die vanaf 1780 bewaard zijn gebleven, stond een
vermaning op anderhalve kilometer afstand van het dorp, op het land van
de boerderij Het Hoge Schot. De omringende boerderijen waren ook alle
door mennisten bewoond. In 1780 fuseerden de Huizinger en Westeremder
doopsgezinden en in 1805 kocht men in Huizinge een huis, dat werd
gerenoveerd, vergroot en geschikt gemaakt voor pastorie (Torenstraat 10).
In 1807 betrok de eerste gestudeerde voorganger het pand. In 1815 werd op
het erf van de pastorie op precies honderd meter afstand van de oude
middeleeuwse kerk, een vermaning met paardenstal gebouwd voor
ƒ 5910,35. Het kerkje was even lang als de nog bestaande paardenstal:
16.24 m. De breedte was afgaande op de kadasterkaart en de
funderingsresten ca. 6 m. Hoe de kerk eruit heeft gezien is niet bekend,
andere kerken in de provincie die uit dezelfde tijd dateren, zijn zogenaamde
“waterstaatskerken”, gebouwd in neo-classicistische stijl. Aangenomen mag
worden dat ook de Huizinger vermaning in die trant was gebouwd. In 1819
plaatste Johan Wilhelm Timpe, orgelmaker te Groningen, een kabinetorgel in
het nieuwe kerkgebouw. De doopsgezinden kregen dus nog zes jaar vóór
de hervormden een orgel in de kerk. Een restauratie van het instrument in de
jaren tachtig van deze eeuw, bracht aan het licht dat Detleef Onderhorst
(1715-1775), afkomstig uit Holstein en werkzaam in Amsterdam, waarschijnlijk
de maker is geweest. Zeker is dat hij onderdelen heeft gebruikt uit een ouder
orgel, dat door Johannes Duyschot (164501725) was gemaakt. In 1863 werd
een nieuwe kerk met pastorie in Middelstum in gebruik genomen en werd de
oude kerk niet lang daarna afgebroken. Het oude meubilair werd in de
nieuwe kerk opgesteld en staat er tot op de dag van vandaag. De oude
preekstoel werd in 1871 vervangen door een eenvoudig preekgestoelte. De
gedenksteen die in 1815 in Huizinge in de kerkmuur was gemetseld, kreeg
een plek in de kerkmuur aan de pastoriezijde.
De tekst erop luidt:
Liefde de band der volmaaktheid. Godsdienstigheid bezielde de
gemoederen, Van een kleine schaar, gezind als broederen. elk schonk
gewillig van het zijne naar vermogen, Zoo werd dit Kerkgebouw door liefde
opgetogen, Ter kweking van geloof en deugd en van verlichting, Tot troost
bemoediging en onderlinge stichting. Treed in o Christen, wie gij zijt; bid aan
in vrede: God wordt het best gediend door Christelijke zeden. 1815.
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De doopsgezinde voorgangers waren dus voor 1807 leken, gemeenteleden,
onberispelijk van levenswandel. Vaak waren het in de eerste eeuw boeren
van Melkema zoals:
Siert Lippes (1580-1637), Derk Seyrts (1608-1678), Tamme Pieters (1650-1690)
en Derk Tammes (1679-1728).
Na het samengaan van de gemeenten van Westeremden en Huizinge
waren de voorgangers Jan Clasen, sinds 1754 van Huizinge en Freerk
Cornelis sinds 1756 voorganger van Westeremden.
Na de dood van Jan Clasen was Freerk Cornelis de enige vermaner tot aan
zijn dood in 1803.
Vanaf 1807 werden gestudeerde predikanten voorgangers. Acht dominees
woonden in de pastorie te Huizinge naast de schoolmeester en op 150
meter afstand van de hervormde dominee.
Hun namen zijn:
Bienk Johannes Rienks van Marrum, proponent van maar 1807 tot aan zijn
dood in april 1808. Hij werd begraven te Huizinge.
J. de Bleijker of Bleker van Aalsmeer van november 1811 tot aan zijn vertrek
naar Ouddorp op Goereé in oktober 1814.
Foppe Ebeles Wieling kwam als proponent, deed zijn intrede nog in de oude
vermaning i april 1816 en vertrok in 1828 naar Surhuisterveen.
Proponent Alle M. Cramer kwam op 10-01-1830 en vertrok in september 1832
naar Middelburg.
Jan Krijns Noordhof was een kleinzoon van vermaner Jan Clasen en geboren
op de boerderij De Noord in Oosterburen, Noordhof was eerst oliemulder en
bierbrouwer te Middelstum, ging theologie studeren en werd predikant te
Huizinge van 1833 tot aan zijn dood in 1846. Hij was medeoprichter van het
Middelstumer Nut en met zijn broer uitgever van het ultra-liberale blad De
Ommelander (1831-1834).
Lourens van Cleef jr. kwam in december 1847 van Borne en vertrok in 1854
naar de Doopsgezinde gemeente van Warns en Stavoren.
Proponent Hermann Cremer uit Norden kwam in april 1856 en vertrok in
november 1857 naar Gorredijk.
Tijdens het predikantschap van J. Hoekstra, die uit Harlingen afkomstig was
en in 1861 kwam, bouwde men in Middelstum een nieuwe bescheiden kerk
en pastorie.
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Over de eerste organisten die het orgel in de Huizinger vermaning
bespeelden is niets te vinden. Tonnis J. Wiersema komt in 1840 in die
hoedanigheid in de kerkboeken voor. De zoon van de voorganger
Noordhof, Krijn Jans, is de tweede. Hij wordt organist genoemd in de jaren
1849-1857.
Gerrit Klaaszoon Zijlstra, zoon van een oliemulder en landbouwer, speelde
van 1858-1864, maar ook weer Krijn Noordhof en “een zoon van Schuurman”
en een zekere H. Kuipers komen in de kerkarchieven voor als organisten.
Berent C. Renkema stemde het orgel in 1821.
Schoolmeesters/kosters
De mannen die de kinderen in het dorp onderwezen, het kerkgebouw
beheerden en voor 1828 de gemeente voorzongen en later het orgel
bespeelden waren:
Caspar Becker, in 1598 vermeld, waarschijnlijk al in 1581 schoolmeester te
Huizinge.
Harmannus Tamken, schoolmeester te Huizinge ca. 1599.
Hij was later schoolmeester te Bedum en Appingedam. Van 1617-1620 was
hij conrector van de Latijnse school te Appingedam en predikant te
Siddeburen, Diekhusen, Ost Frl. en Ciskerehrum tot aan zijn dood in 1662.
Reinerus Reinoldus, omstreeks 1600.
Cornelius, in 1607 reeds genoemd, tot 1610.
Wolter Hinricks, begin 17e eeuw.
Willem Cornelis, 1651-1667.
Claes Pieers (Sytsema?) 1668-1670.
Sicko Tamkens (1670- tot zijn overlijden i 1672.
Warmolt Waslander, 1672-overlijden in 1725, ook schatbeurder en collecteur.
Zie brok zerk in de kerk.
Hermannus Jans Muller. 17-..-1708.
Godefridus Berchuis, 175.-17.., huwde 16 oktober 1759 te Huizinge met Aaltje
Vegter.
Geert Veerman, 176.- tot aan zijn overlijden in 1797, ook collecteur.
Leffert Jans Elslo, ± 1800, overleden 1803 te Niehove, huwde in 1798 te
Huizinge Trientje Jacobs.
Jan Havinga Grimmius, 1803 tot aan zijn overlijden in 1805.
Nicolaas Henricus van Zalen, 1806-1819.
Jacob Reinders Berghuis, de eerste organist, 1821-1840, toen hij werd afgezet
wegens slecht gedrag, vooral misbruik van sterke drank en verwaarlozing
der kosterijgoederen. Hij weigerde de kosterij te verlaten en werd door de
deurwaarder uitgezet in 1842. In 1834 was hij al eens zes weken geschorst en
het Nut ontnam hem reeds in 1832 zijn lidmaatschap.
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Hendrik Remmels Hommes, 1840 tot aan zijn overleden in 1862, ook organist,
moest bij zijn komst eerst met het gezin intrek nemen in de oostelijke kamer
van het gasthuis, omdat Berghuis de kosterij niet wilde ontruimen.
Ailje R. Venhuis, kwam in 1963, in 1879 geschorst en daarna ontslagen
wegens het plegen van ontucht met kinderen. In zijn tijd werd het nieuwe
schooltje gebouwd in 1877. In 1979 ging de kerkvoogdij de kosterij aan de
gemeente verhuren als onderwijzerswoning.
J.N. Boneschansker werd hoofdonderwijzer in 1881 en vertrok weer in 1882.
H. Rowaan, geboren in 1852, was schoolhoofd van 1883 tot 1892.
G. Busscher volgde hem in hetzelfde jaar op en bleef tot 1903.
Meester H. Oldenburger onderwees de Huizinger jeugd van 1903 tot 1909.
Jacob Scherpbier, geboren te Achtkarspelen in 1882 uit een Pekelder
zeemansfamilie was eerst schoolmeester te Stitswerd, kwam in 1907 naar
Huizinge waar hij in 1910 hoofdonderwijzer en organist werd. In december
1923 vertrok hij naar Zeerijp. Hij was de vader van Regnerus Jan Edzard,
Reggie Scherpbier, kunstschilder te Delft en van “kleine Reina”, zie het graf
met dat opschrift op het kerkhof.
Scherpbier was gehuwd met een dochter van meester Bange te
Middelstum. Meester Scherpbier was de laatste Huizinger schoolmeester. In
de laatste jaren dat er een school was in Huizinge, woonden de
schoolmeesters in het pand Torenstraat 17, naast de kerk. De gemeente
Middelstum had het pand aangekocht als meestershuis.

’t Ol Schoultje
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Het orgel
In het begin van de twintiger jaren van de 19e eeuw begon men in de
kerkenraad na te denken over de aanschaf van een orgel. Jonkheer
Goosen Geurt Alberda van Dijksterhuis unicus collator van Huizinge en tot
1821 beheerder der kerkelijke goederen, was de belangrijkste en wellicht zelf
de enige initiator tot de aanschaf. Hij had de kerkvoogdijzaken in alle
dorpen, waar hij gehele of gedeelde verantwoordelijkheid droeg,
nauwgezet beheerd. Hij liet kerkelijke gebouwen onderhouden en verfraaien
en kon daar na 1821 mee doorgaan. In dat jaar verbood het nieuwe
reglement op de kerkvoogdijen dat de collator de kerkelijke goederen
beheerde. Alberda werd echter in alle betreffende dorpen benoemd tot
administrerend kerkvoogd, zodat er in de praktijk weinig veranderde. Het lijkt
opmerkelijk dat een rijke kerkelijke gemeente als die van Huizinge, gelegen
in een gebied waar zo opvallend veel oude orgels zijn, het zo lang zonder
orgel stelde. Wellicht
is het feit dat bijna
alle boeren en veel
anderen
destijds
doopsgezind waren,
een verklaring. Een
van de predikanten
verzuchtte eens in
het “Protocol van
de
Kerk
van
Huizinghe” dat het
moeilijk was om
kerkenraadsleden te
krijgen omdat alle
boeren,
behalve
één
tot
de
Mennonieten
behoorden (Boeren
konden
vaak
behalve lezen ook
rekenen
en
schrijven). Door het
ontbreken
van
kader, was men
wellicht niet eerder
op
het
idee
gekomen om een
orgel
aan
te
schaffen.
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In het staatboek van de kerkvoogdij staat in 1823 onder de uitgaven:
Aan Lohman en Zoonen als strijkgeld bij de uitbesteding van het orgel den
13 Maart... ƒ 5.-.Onder ontfangst van 1824 staat de volgende post:
Den 7 May een capitaal gr. 2000 ingekomen van het Schouwer Sijlvest ten
gevolge auctvisitatie van het Provinciaal Kollegie van Toezigt van den 18
Maart 1823 tot vinding der kosten van een nieuw orgel.
Deze lening aan het Zijlvest had men in 1821 overgenomen van de kerk van
Leens:
Onder Balance over het jaar 1821 staat met een verwijzing naar het
Staatboek folio 59:
Van de kerk te Leens volgens cessie overgenomen een capitaal ten laste
van het Schouwerzijlvest à 4 ½ pc˚ intres ................ 2000 gulden.
Onder uitgaaf 1824:
9ste post, buitengewonen uitgaven. Den 20 augs aan L.J. van Dam het
eerste term = v. het orgel in het gevolge bestek bet. ƒ 1600.Onder uitgaaf van 1825, 9e post buiten gewonen uitgaaf:
no 19 aan H. Faber voor het verven van orgel
ƒ125.-no 20 voor 1 ½ anker rode wijn gebruikt bij gelegenheid van de
inwijding van het orgel (66 flessen, R.W.)
ƒ 31.50
no 21 den 19 juni aan L.J. van Dam het laatste termijn van het
orgel
ƒ 1700.00
no 22 november aan H. Kniphuisen voor 30 el saay volgens
reken
ƒ 18.80
19 juni aan H. Beller voor het examineren van het orgel
ƒ 15.00
Onder uitgaaf 1826:
no 2. Aan J. van Dam voor het orgel ingevolge accoord betaalt
no 3 Karel Dijkema voor het orgelgordijn
De totale kosten voor de aanschaf van het orgel waren

ƒ 20.00
ƒ 1.40
ƒ 3516.40

Het orgel werd gemaakt door de broers Luitjen Jacob van Dam (1783-1846)
en Jacob van Dam (1787-1839) te Leeuwarden. De vader van deze
orgelmakers, Lambertus van Dam (1744-1820) was geboren te Groningen als
zoon van Jacob Lammerts (1715-1805) afkomstig uit Appingedam, die zich
als gortmaker in de Stad had gevestigd. Lammert of Lambertus werd in 1757
gezel bij een kistenmaker. In 1764 vertrok hij naar Gouda, waar hij misschien
bij de orgelmaker Hess in de leer is geweest. Terug in Groningen in 1767 werd
hij eerst gezel bij een goudsmid en later bij de orgelmaker Albertus Anthoni
Hinsz.
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In 1776 begon Van Dam een eigen orgelmakerij en kreeg hij het klein
burgerrecht van de stad Groningen. In april 1779 verhuisde hij met zijn bedrijf
naar Leeuwarden en voltooide in hetzelfde jaar zijn eerste kerkorgel in
Oldeboorn. Na de dood van Lambertus in 1820 wordt de orgelmakerij
voortgezet door zijn zonen Luitjen Jacob en Jacob. Vooral Luitjen Jacob van
Dam ontwikkelde zich tot een orgelmaker van formaat, hij had onder
toezicht van zijn vader in 1806, te Idaard zijn eerste orgel vervaardigd. Hij
huwde een dochter van Pieter Frank, organist van de Westerkerk en van de
Jacobijnerkerk te Leeuwarden.
De Fa. Van Dam bestond van 1776 tot 1926 en steeds onder leiding van een
Van Dam bouwde, verbouwde en repareerde men orgels. Ongeveer 300
nieuwe instrumenten werden vervaardigd door vier generaties orgelmakers.
De firma werkte voornamelijk in Friesland, Groningen, Noord- en ZuidHolland.
Het begin van de 19e eeuw was economisch gezien een slechte tijd, wat
zich ook weerspiegelt in het materiaalgebruik bij de bouw van orgels. Er
werd grenen- en vurenhout toegepast, daar waar dat voordien eiken was
en niet zelden werd oud pijpwerk gebruikt. Ook kwamen andere types
instrumenten in zwang, de rugwerk-traditie werd verlaten, het balustradeorgel met de claviatuur aan de zijkant en soms aan de achterkant, wordt
het belangrijkste type van het Biedermeier-tijdperk.
Op één van de orgelpijpen van het Huizinger orgel is de volgende tekst
ingekrast:
“Den 25 april 1925 is deze Pijp als de eerst(te) Geplaatst door de Jonge
Juffrouw Maria Blankstein”. Maria was de dochter van Ds. Henricus Blankstein
jr. (1760-1825) die in 1797 zijn intrede deed als predikant, als opvolger van zijn
o 31 december 1786 overleden vader Henricus Blankstein (1726-1796).
Achter op de siervazen van het orgel werden teksten geschilderd, op de
middelste staat:
L.v.D. heeft dit orgel gemaakt in 1825. De rechtervaas heeft als opschrift:
H.J.F. en T.H.F. die hebben dit orgel geverft in 1825. Uit de 20 e eeuw dateren
de volgende teksten: In 1963 weer in deze stijl door F. Sikma te Leeuwarden.
Op de linkervaas staat: Anno 1915 hebben Jan Brouwer en Klaas van Bergen
dit orgel Eikenhout geschilderd, als knechten hielpen mee, H. Gast en
Herman Brouwer. De kerk is toen ook in de was gezet door dezelfde
personen.
(zie foto op de volgende pagina)
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Dominee Blankstein deed in het protocol van de Kerk van Huizinge verslag
van de inwijding van het orgel: “1825 den 26 juni is het Orgel plegtig
ingewijd. Naar aanleiding van Ps. 150 wierd aangewezen dat het betamelijk
is, blijmoedig, openlijk, gemeenschappelijk God te verheerlijken – dat het
eenpaarig kerkgezang een wezenlijk en zeer voornaam deel is van gezellige
godsdienstoefeningen, en dat het gebruik van speeltuigen wel voegt en
bijeenkomsten tot een onderlinge Godsvereering bestemd, waarna eenige
bijzondere herinneringen en opwekkingen volgden.
Na den voorzang Ps. 92: 1, 2 zonder orgel, wierd het zelve Gode
opgedragen en vervolgens bij tusschenposen gezongen Ps. 150: 1, 14,
Gezang 1, Ps. 98: 3 en tot besluit Gezang 96, en het Orgel bespeeld door
J.C. Beeler, griffier bij het Vredegerecht van het Canton Middelstum, die het
zelve ook nauwkeurig opgenomen en ten vollen goedgekeurd had gelijk het
ook algemeen als bijzonder fraai en voortreffelijk van geluid genoemd is van
de talrijke vergadering die met veel genoegen de plegtigheid bijwoonde.
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Het orgel is vervaardigd door L. en J. van Dam, woonachtig te Leeuwarden,
aan welke het in maart 1923 voor de somma van 3300, het oxaal en snijwerk
daaronder begrepen was aanbesteed door de kerkvoogden Habbe Ottes
Sinning, Reint Sjabbes Bos en Arijs Jacobs Mulder, in tegenwoordigheid en
met goedkeuring van de Notabelen H. Blankstein, H. Faber, H. Colstein en
W.A. Boelma: alles volgens bestek en teekening reeds eeniger jaaren
vroeger tijdens de administratie van den Collator G.G. Alberda van
Dijksterhuis, op last van zijn H.W. geboornen is door bovengenoemde
orgelmakers zelfe ontworpen. Het verf- en schilderwerk is aangenomen en
uitgevoerd voor 120 gld. door H. Faber en Zoon”.
De man die in 1825 het orgel examineerde voor 15,- was Johan Christoffer
Beeler, griffier van het Vredegerecht Middelstum en zoon van de organist
J.C. Beeler uit Deventer.
Hij werd later organist van de kerk te Onderdendam en gaf ook wel
concerten in Middelstum op het Waelckens-transeptorgel voor het
Middelstumer Nutsdepartement en op 19 maart 1933 kreeg het fonds voor
krijgslieden en schepelingen bij het kasteel te Antwerpen de zuivere
opbrengst van een orgelvermaak door Beeler gegeven, 22,22 ½ . Blijkbaar
was er een inzameling voor hen die tijdens de Belgische Opstand gewond
waren geraakt bij de belegering van de Citadel van Antwerpen. De
verdedigers waren Chassé en zijn mannen.
De aanschaf van het orgel bracht voor de kerk geregeld onkosten met zich
mee: In 1827 kocht de later wegens wangedrag ontslagen schoolmeester
J.R. Berghuis een muziekboek voor “op het orgel” voor 25,-.
In 1828 den 14e december is “onder het orgel de kerk beschoten waardoor
de warmte wierd bevorderd”. Tot 1841 onderhield de Fa. Van Dam het
orgel. Tussen 1848 en 1863 deed orgelmaker P. van Oeckelen deze
werkzaamheden. Vervolgens wisselen G.P. Dik en N.A.G. Lohman elkaar af
tot 1882. In 1882 renoveerde Dik drie blaasbalgen, hij nam ze uit elkaar en
bracht nieuw leer aan. Inclusief reis- en verblijfskosten en koperen
draadnagels voor de klavieren waren de kosten 212,85. In 1883 werd het
muziekboek van Worp aangeschaft getiteld: Melodieën der Gezangen en
Psalmen voor 16,11. In de negentiger jaren van de 19 e eeuw gunde men J.
Doornbos het stemmen en repareren van het instrument wat van 1899 tot
aan 1924 weer aan de Fa. van Oeckelen werd gegund.
Vanaf 1924 wordt Harmannus Thijs genoemd als orgelstemmer. Hij nam na
de dood van Anton van Oeckelen de orgelmakerij over. Na 1932 tot 1955
was H. Spiering degene die het stemmen en het onderhoud deed.
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Na 1955 is er waarschijnlijk niets meer aan het orgel gedaan, er zijn tenminste
geen posten in de kerkvoogdijboekhouding te vinden die daar op wijzen.
Het instrument was toen in een slechte staat en amper bespeelbaar.
Toen de kerk in de jaren 1960-1963 werd gerestaureerd, viel het orgel er
buiten.
De heer J. Vos te Groningen heeft het nadien uit liefhebberij weer zo ver
gerepareerd dat het te gebruiken was. Na de dood van de heer Vos heeft
de firma Mense Ruiter, orgelmakerij te Zuidwolde, het stemmen en klein
onderhoud uitgevoerd.
Op 16 november 1998 werd begonnen met de restauratie van het orgel.
Vijftien jaar geleden begon de Hervormde Gemeente geld bijeen te
brengen.
Concerten,
orgelpijpadopties,
spontane
giften,
benefietconcerten, en rommelmarkten leverden het nodige op.
Monumentenzorg zorgde voor een financiële bijdrage via het Nationaal
Restauratiefonds, de Provincie Groningen, de gemeente Loppersum, het
Prins Bernhardfonds. Het J.B. Scholtensfonds, de Gravin van Bylandstichting,
het W.J.O. de Vriesfonds en de Stichting tot het behoud van het
Nederlandse Orgel te Elburg gaven ruimhartig subsidies.
Mense Ruiter, orgelmakers B.V. te Zuidwolde Gr. voerden het restauratiewerk
uit en Jan Jongepier, musicus te Leeuwarden was orgeladviseur. Op 29
september 1999 werd het orgel officieel overgedragen aan de Hervormde
Gemeente van Huizinge.
Reint Wobbes 1999.

Bronnen:
Achter het Friese Orgelfront – Jan Jongepier, Fries Museum Leeuwarden
1981.
Langs Nederlandse Orgels, Groningen, Friesland, Drenthe – Frans Talstra
Baarn 1979.
Elk heeft zijne wijze van zien, Jubileumboek Nuts Departement
Middelstum – G. de Boer en R. Wobbes, Bedum 1998.
Kerkarchief Hervormde Gemeente Huizinge, R.A. Groningen.
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Plaats van het orgel te Huizinge
binnen het Van Dam-oeuvre.
Door Jan Jongepier
Het orgel van Huizinge werd in 1925 gemaakt door de orgelmakers Luitjen
Jacob en Jacob van Dam, orgelmakers te Leeuwarden.
Zij waren beide de zoons van Lambertus van Dam die zich, na een leertijd bij
Albertus Anthoni Hinsz in 1777 als orgelmaker te Leeuwarden gevestigd had.
Deze vestiging was het beginpunt van een familiebedrijf van grote
betekenis, dat vier generaties orgelmakers voortbracht en ongeveer
driehonderd orgels afleverde. Hoewel de beide zoons van Lambertus al
vanaf omstreeks 1812 in een compagnonschap onder de naam “L. van
Dam en Zonen” met hun vader samenwerkten, wordt toch de periode 1820
– 1846 als het feitelijke tijdvak van de tweede generatie gezien.
Ruwweg gesproken is dat dus een korte tijd, aan te duiden als het tweede
kwart van de 19e eeuw. Het is de tijd waarin de Europese landen zich na
diep ingrijpende omstandigheden en veranderingen moeten hervinden en
waarin economische structuren langzamerhand weer gestalte krijgen.
Dat voorspoed en welstand nog ver verwijderd zijn valt af te leiden uit de
toepassing van veel naaldhout voor houten pijpen en mechaniekonderdelen in deze periode. Maar ook de verwerking van veel oudere
onderdelen in nieuwe orgels is een kenmerk, dat in dit tijdvak een aanvang
neemt, eveneens getuigend van een noodzaak tot zuinigheid.
Een algemeen kenmerk van het oeuvre van de orgelmakers Van Dam is de
grote consistentie binnen de periode van één generatie. Elke generatieperiode heeft sterke eigen kenmerken die het werk zeer herkenbaar doen
zijn. Nieuwere ideeën of ontwikkelingen kondigen zich weliswaar aan
wanneer een periode naar het einde loopt echte doorbraken en
vernieuwingen komen toch pas tot stand wanneer een nieuwe generatie
aantreedt.
Zo kent ook het fronttype dat in Huizinge is toegepast een prototype, dat
formeel nog in de tijd van de eerste generatie valt, het orgel dat in 1818
gemaakt werd door de Hervormde Kerk te ’s Gravenzande, en dat sinds
1899 te vinden is in de kerk van Akkerwoude te Damwoude. Met dit
fronttype werd definitief gekozen voor het balustradeorgel in plaats van de
oude traditie van onderkas en bovenkas, zoals in Midlum nog in 1812 was
toegepast. De claviatuur kon nu ook aan de zijkant worden geplaatst, een
gebruik, dat in “Holland” al vanaf circa 1765 in zwang was gekomen, en dat
door Lambertus van Dam (en Zonen) voor het eerst was toegepast in Idaard
(1806) en Garnwerd (1809).
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Van ingrijpende betekenis
was de nieuwe gekozen
vormgeving van het front,
waarbij
de
grootste
Prestantpijpen niet in de
hoge
middentoren
werden geplaatst, maar in
tegenstelling hiertoe in de
zijtorens terechtkwamen.
De Groningse orgelmaker
H.H. Freytag had met zijn
fronten van o.a. Zuidhorn
(1793) al op dit idee
gepreludeerd.
Om toch nog een klassiek
silhouet te behouden ging
Lambertus van Dam er toe
over om de middentoren
te verdubbelen, zodat de
gedeelde
middentoren
toch weer hoger werd
dan de zijtorens. Hierdoor
werd er binnen de kas de
ruimte geschapen om een
nieuw element binnen hun
oeuvre
te
kunnen
onderbrengen:
het
Bovenwerk, als tweede
manuaal, dat de nieuwe
mode vertegenwoordigde, en het meer klassieke, als ouderwets ervaren
Rugwerk moest doen vergeten. Het orgel van ’s Gravenzande kreeg
overigens maar één manuaal, de latere toepassingen van dit fronttype
hebben er dus pas het volle profijt van getrokken.
Er is nòg een bron van inspiratie voor dit nieuwe fronttype aan te wijzen,
geheel los van technische en structurele uitgangspunten. Met name door de
gedeelde middentoren en het ongewoon grote aantal pijpen in de
middentoren doet het front sterk denken aan het toen gloednieuwe en
imponerende orgel van de St. Laurenskerk te Rotterdam, een front, dat
overigens ook veel navolging gevonden heeft in werk van andere
orgelmakers.
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Tenslotte moet nog gewezen worden op een element in dit front, waarin het
ongewoon “modern” was, door de klassieke gebruiken met voeten te
treden. Bij dit front staan grotere pijpen, wat meer mensuur en toonhoogte
betreft volgend op de grootste pijpen in de zijtorens, opgesteld in de
onderste tussenvelden van het front. De kleinste frontpijpen van de Prestant
8 vt bevinden zich vervolgens in de onderste middentoren. Klassieke regels,
waarbij de grotere pijpen in torens en de kleinste pijpen in velden zijn
ondergebracht, zijn hier dus doorbroken.

De weem met op de achtergrond de pastorie
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Het orgel van Huizinge kreeg twee klavieren en een aangehangen pedaal.
Het tweede klavier is hier als Bovenwerk geplaatst, de Prestant 4 voet van
het Bovenwerk spreekt voor een deel in het bovenfront. De dispositie volgt
een indeling, die al in de late 18e eeuw stap voor stap gestalte krijgt. Er is een
soort rolverdeling voor de beide manualen ontstaan: het Hoofdwerk met de
sterke geluiden, het Bovenwerk met de zachte en liefelijke stemmen. Hierop
speelde men bij voorkeur de “prae- en interludia”.
Tussen het bouwjaar van ’s Gravenzande (1818) en dat van Huizinge (1825)
in ligt het jaar 1821, in welk jaar het zusterorgel van dat te Huizinge gebouwd
werd. Dit werd geplaatst in de oude middeleeuwse kerk van Tzummarum. In
het kader van de bouw van de nieuwe huidige kerk in 1878, werd het
verkocht naar de Gereformeerde kerk van Goes, om in 1931 weer terug te
keren naar Friesland, toen het een plaats kreeg in de Hervormde kerk van
Wierum. Het orgel bleef niet compleet en ongeschonden bewaard, zoals
dat van Huizinge, maar is een zorgvuldige restauratie zeker waard. Wat
dispositie, fronttype, aanleg en maatvoering betreft lijken beide orgels wel
van één ontwerp te zijn gemaakt, zoals dateerde in het werk van Lambertus
van Dam gebeurde met de orgels van Oldeboorn (1779) en Burgum (1788).
Merkwaardig genoeg zal
ook dat tot ongeveer 1920
toe een typisch Van Damkenmerk
worden,
het
voorkomen van “tweelingorgels”.
Zoals het orgel van Huizinge
in uiterlijk opzicht op de
grens van twee generaties
staat, zo bleek het ook, na
inventarisatie
en
bestudering
van
het
pijpwerk, wat bouwwijze en
materialen
betreft
twee
gezichten te bezitten. Het
pijpwerk is duidelijk door
twee
verschillende
generaties
gemaakt,
getuige het handschrift van
de toonhoogte letters op de
pijpen. het ene handschrift is
overtuigend 18e eeuws van
karakter. De letters lijken
sterk op de schrijfwijze van
de letters bij de orgels van
Hinsz.
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Deze pijpen zijn ofwel gemaakt door iemand van de oudere generatie,
ofwel voor 1820 gemaakt door Lambertus van Dam zelf, en dus uit voorraad
genomen. De overige pijpen dragen toonnamen met het handschrift van
Luitjen Jacob van Dam. Dat men pijpwerk op voorraad maakte is ook
gebleken uit het onderzoek. Zo zijn de mensuren van alle prestant-pijpen en
alle gedekte rijen binnen die groepen volstrekt gelijk. De reeksen zijn van een
codenummer, per pijp aangebracht, voorzien, om de vele op elkaar
gelijkende pijpen uit elkaar te kunnen houden. Op heel kleine schaal zijn
tenslotte ook nog oudere pijpjes gebruikt, uit e 18 e eeuw daterend, waarvan
de herkomst waarschijnlijk wel nooit meer vast te stellen zijn.
Gedurende de 26 jaren, die samen de tweede generatie van het huis Van
Dam vormen (na de dood van Jacob van Dam in 1839 kwam als firmanaam
de naam “L. van Dam en Zonen” weer in gebruik en zal Luitjen Jacobs
oudste zoon Lambertus, geboren in `1823, al wel in de zaak opgenomen zijn
geweest). werden in totaal 25 nieuwe orgels tot stand gebracht. Het
percentage verloren gegane orgels is, wanneer men dat voor de vier
generaties met elkaar vergelijkt, verreweg het grootst voor juist deze tweede
generatie, die maar zo kort geduurd heeft. Bijna de helft van het werk, elf
orgels, is verdwenen, waaronder enkele grote werken, gebouwd in Roomskatholieke kerken te Amsterdam en Rotterdam.
Van de behouden orgels is het orgel van Huizinge, dat op één houten pijp
na compleet bewaard bleef, een van de meest kostbare getuigen van een
bloeiende periode. Een tijd, die enerzijds nog veel klassieke trekken in zich
draagt, maar aan de andere kant ook weer het nieuwe Biedermeier
vertegenwoordigt.
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De restauratie van het orgel
door Mense Ruiter Orgelmakers bv
Zuidwolde Gr.
In het begin van de jaren 80 kregen wij het orgel in onderhoud, wat inhoudt
de zorg voor het instrument betreffende het functioneren van alle
onderdelen en het behoud hiervan. Het instrument was in die tijd in een
slechte staat, de windladen en de balg raakten lek en veel pijpen moesten
provisorisch worden gerepareerd omdat de voetspitsen versuikerden en uit
elkaar vielen.
De toestand was zorgelijk, maar de schoonheid van de klank verrassend en
veelbelovend. In 1985 werd een offerte uitgebracht voor restauratie, naar
een rapport van de adviseur dhr. J. Jongepier te Leeuwarden. Nadat een
aantal keren de offerte was bijgesteld kwam in 1996 de opdracht tot
uitvoering van de Kerkvoogdij, via de Stichting tot Behoud van Kerkelijke
Gebouwen in Groningen en Drenthe.
Vanwege drukke werkzaamheden kon de restauratie eerst in september
1998 beginnen. Alle onderdelen werden uit de orgelkas genomen,
gedocumenteerd, gefotografeerd en getransporteerd naar onze werkplaats
in Zuidwolde.
Toen konden in overleg met de adviseur, beslissingen betreffende de
restauratiewijze worden genomen. Vooral wat betreft de windladen van het
hoofdwerk en het bovenwerk, die verschillen geconstrueerd bleken te zijn.
Ook tussen de mechanieken van het hoofdwerk en het bovenwerk zijn
verschillen aangetroffen. Alles werd naar de oorspronkelijke constructie
gerestaureerd en gereconstrueerd.
De onderste en middelste bals zijn opnieuw beleerd, de windkanalen
hersteld en een nieuwe windmachine aangesloten. Er is een nieuw grenen
verbindingskanaal aangebracht tussen de twee werkende balgen voor het
inlaten van de motorwind, terwijl een afsluiting kan worden aangebracht om
de balgen met getreden wind te bedienen. De Tremulant van het
bovenwerk en de afsluiting van het orgel werden gereconstrueerd.
De claviatuur werd volledig hersteld.
Bij de restauratie van het pijpwerk bleek dat in latere tijd de toonhoogte is
gewijzigd door o.a. het aanzetten van baarden en insnijden van stemkrullen,
opgesneden zijn verhoogd op een nogal onverzorgde manier. Verschillende
pijpen moeten onderling verwisseld zijn. Volgens aangetroffen
krantenfragmenten met het jaartal 1898 zullen deze werkzaamheden rond
1900 hebben plaatsgevonden. De bekers van de Trompet bevatten
aanwijzingen dat de lengte origineel is.
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Een bijzondere ontdekking was de tekst op de grootste pijp van de
middentoren: “Den 25 april 1825 is deze Pijp als eerste geplaatst door de
Jonge Juffrou Maria Blankstein”. Het pijpwerk is naar de oorspronkelijke
factuur teruggebracht, de ontbrekende C van de Holpijp gereconstrueerd
en latere ingrepen zoveel mogelijk ongedaan gemaakt. Bij de restauratie
hebben wij geprobeerd in de huid van Van Dam te kruipen. Wij denken dat
het behaalde resultaat er mag zijn, het unieke instrument, nagenoeg
compleet bewaard gebleven van de 2e generatie Van Dam, is in oude
luister hersteld. Wij hopen dat dit instrument een grote bijdrage mag leveren
aan de zondagse vieringen in deze eeuwenoude kerk.
Tenslotte danken wij als orgelmakers de Hervormde Gemeente te Huizinge,
voor het in ons gestelde vertrouwen.
De contacten met de kerkvoogdij, evenals met de adviseur, zijn steeds erg
prettig en inspirerend geweest.

De foto’s die in dit boekje staan zijn o.a. gemaakt door:
Bob van Zalm, Huizinge,
Reint Wobbes, Huizinge,
Roely van Leeuwen-Brian, Huizinge.
55

tekening gemaakt door:
A.C.G. Goudschool ongeveer 1900.
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