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Txsr:

Het historische dijkdorpje Buik-

sloot, inmiddels ingelijÍd bij
Amstetdam, is een verassend
idyllische oase in het verder met
Íunctionele nieuwbouw volgebouwde grootstedelijke Amsteídam-Noord. 0p het eerste gezicht
stelt het wijkje nauweliiks iets
voor. Een rijtje historische dijkwoningen, en een wandelpad van de
dijk naaí een klein keÍkje en kefthofje, gelegen midden in een

PrrrR ouu,TRxERx Ëoro's: GERco

Het ont*nrninssdorp Buiksloot wordr
voor her eeÍsl Aenoemd in 1275. ÈIet
dorp 1àg langs her Íiviertje d. Ni.uw.
(jouw. D. bewon.rs l.eld.n van de
rogA€- en geBlte.lL aangcvuld mct het
hoaden van schapen en gèil€n. ookjàchl
er visserij varen belangriike bronnèn
Her vee and werd ort8oonen door h.t
graven van slootjes varw.ge d. hierdoor

veroorzaakte groDddalina onEtoÍ.l
Waterland Rond I5OO wed de Srond
dan ook te nat voor akkerhouw. Men
concentreerde zich Du op veeteelt terTijl,
vanweAe de strateaische liAginA aan her IJ
en d. zuiderzee, ook handel er scheep-

grasveld.

vaart

belan$ijk.r w.rd.

Walerland, het tot HooÍr en

sle.hts door één diik werd het dory

llledemblik uitgestrekte gebied

l,eschermd Le8en

tell nooden van het lJ, bevat vele

de

dorpjes die de moeite van het

Nieuwendàd.n Kado.l.n, oorpron
kelijk een llink stuli zd.lelijker nr het
huidiAe IJ aeleAen. Tii.lens rwee grote
als

bezoeken waard ziin, en ook Buik-

sloot en haar kerkje blijken een
boeiende oeschiedenis te hebben.
Zo rustig en ingedommeld als

h.t wat.r van het U en
z iderz... De. dijk brak rcgelmatig
door wars.hiidiik heetr uuiksloor, ner

hd

er nu uilziet, zo economisch bloeiend was hetten tijde van de Gouden Eeuw. Dat had alles te maken

met de liqging aan de Zuiderlee.

doorbrakeD n1 de 15' eeuw is een sruk
do? waaEchijrÈk mel kerk en al rn
het water verdweDen Ho.w.l her zeewa
ter tegenwoordig ver te zo.ken È, is
Buiksloor vanal de 15' e.uw tor heden
een officieel dijkdory.

ln de l(t'eeuw dmait de Buiksloler e.o
nomie vooral om haDdel en scheepvaàrL.
ln de lachrigjange Oorlog spcelden zi.h
arote ze.slagen op de zuiderzee en het lI

Builsl{>
nei het
v.rrichten van repautiewerkzamheden
af. Aanvank€lijk leverde dit de
rers veel werk op, bijvoorbeeld

SCHé-A"

Amsterdamse dorpen, e. de meeste Buik
slorers raakten betrokleD bij de scheep

vaalt. Uit de gafzerk.r in de kerk blijkt
dat leel v.mosende zeevarenden hun
iààrsre dagen nr Buiksloot dodrbra.hten.
De m.t s.hecpvaart veraaarde rijkdom
zou làt.r leiden lot de bouw vàn het
orgèI ii'de Buiksloterkerk.

Dr rcRK
In 1517 is er voor het eerst sprake van
een kerk in Buikstoot Deze room
katholiehe kapel verFns waarschijnlijk
ecn eerd.r

k rkje dat tijdeE eeÍ diik

doorbmak in hel IJ was veÍiw.ó.n. ÍIer
Dieuwe 8.bouw, gewijd aar de heiliAe
Cornelis, w.rd Íu veilig a.hter c.n dijk
en op een terp gebouwd AI rond 1560,
veel eerder dan iÍ Amslerdam (1579).
wed in Buiksloot d. 'nye leei verspreid.
HaAeDpredikers kwamen mar Buiksloot,
net als nar andere dorpen rord de stad,
onr van dàidt Amsterdad Le kunnen
'vemveren det de calvirÈtis.he leer.
Reeds in r5a9 d.eld. het dorp mtt Landsmeer een predikanr. en vatu1 r65a had
tsuiksloot een eigen prediker. Het huidi
ge kerkAebouw stàint in oorspron8 uit
1609 en was aebouwd op dezeltde plaats
als. en welli.ht op de fuDdamerten van,
.le Sint Comeliskapel. De votAerde drie
èeuw.n trleef Buiksloot een oveNeg€Í.l
Toen in 1660 het dorp een o.trooi kreeg
voor de door en overaarl van Amsrer-

in de 17'eeuw kee.de de werkgele
genheid wcer teruA. zecschippers betrok
keD buD bcmanning uit d. Uoven

lloo.n,
F.l,m .n Monni.kendam kwam Buiksl«Í..onomisch rot glot bloei. De
hevotkiÍB groeide en eeÍ dtbreidtug van
de kerk werd Íoo.lzakelijL h r7r0
kreeA de kerk hààr huidiAe uiterli]k. net
lwee schijntralsepten' aan de noord en
zuidkani ook de àanaebrachte Frans
elegante keDmerken (hoge ranen, .en
hose leae weitmuur) stamt uii deze tii.l.

,ltttr!eL,rtenrl&
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ààn oorlogsschepen. Len bkrkkade van
h.r U, àaDgeleSd door de Geuzen, beiÈ
kende .chter .en voorlopig enrde van de

werkAeleg.Íheid vàn.te Waterlandse
Pàs

dam naàr de dorp.n Pumereod,

in Ter Aar, en ook ir 185a hielp hij
me. bij de borw van h.1 orgel h .1r
hrikslorerkerk voor heL orgel wer.1
nr de kerk een houLen oksxÀl aanae
brachr. waannee h.t koor werd àfAe
sloteD. Het hier bovenop *eplaàtste
orael w.rd op 9 mei 1858 lt.sLeliik

in aebruik g.norncn.

war h.r uirerlijk helrefr is t1el orgel
n1 de Hrrvormde BuikslderLerk in
Amstèr.Llrn Noord rliet unieL op
steenworPatshnd, in De Ark, staat
het twcede kleinere kerkorget vaD
Ter Har! twe. laàr larer gebouwd
dan het Brikslot.r orgeL. Het uiterlijk
van heide instlumenten is gebaseer.l
op hetJonarhar Dàtz orgel uil la,rl
nr de ADstelkerk aan her Amtelveld

D. aanwezigheid varl div.rs. gratzer
ken uÍ de 17" e.uw (de ordsre stamt
,,ir l63rt) in.l. k.rkmin
.lat h.t sle.hG ging om uirbreiding,
en dat h.t o(d. gebouw zelf tamelijk
ongemoei.l wèrd gelaren. Er is noa
kerkneubilàir aanwëig van voor de
uiibreiding van 1710. De fraaie eikeDhouren preeLsioel dat.efl un 1650,
leMiil een kerkbank, met l.ssenaar

,oor.1e voorzanger, eD een si.rliik
gesn.detr doophek zijn veraardig.l in
7702.

in Amsterdam Qua oinamentiek
he€fr Ter Hart .r zelfs nog e.n schep
je bovenop sedaàÍ, waarschijnlijk
moselijk semaakt door de schenker
van hel orgel, de A.PeBioÀeerde
s.heepsarts Theodorus HàIb.rstadt.
Her uiterlijk va. hel AmstèIk.rk
orael. en dus ook vàn d. bèide inslru
m.nlen van Ter Hart, slamt à1 van
hct rugwerk van het monumeniàI.

iEtnun nt

vanJonathan BàE (1831)

in de Domk€rk

1e

Uirech. Ditwas

één van de e.rste orAels waarhij her
ftont wed onlworpen door een

archnect, en niet door de orgelmak€r
z.lf. Het Aevolg daawan is onder

daije aa. het uiterlijk van het
nÉtrument el kunt zien hoeveel

ln ln5a krteS Hermanus ter Harr de
opdracht in de B(iksloterkerk een

meer

orgel re plaatsen Dèze bouw.r, leerting van orgelbouw€r Hennanus
xnipscheer, borwd. vooral secreiaireorAels, bedoeld voor de huiskamem
1,a. wetgesrelde bGAers. 7-ijn eerste

mnualen het oÍg.I h.eft.
Un onderzoek is gebl.k.n dat Ter
Hart voor een grool de.l van het orgel
gebmik heefi gemaakr va. roegeteverde of gebruikte on lerdel.n. l. ieder
geval is h.r pijpw.rk bii een lNerancier verkregen, waarlrii wordt gedacht
àan lba.h. De klavi.ren tijken
gebruikle exemtlaren t ziin, vrijwel
zeker aÍIoGrig van zijn leerne6ter

hrisorsel maakt. hij in la48 Dit

m diverse omzweninweer
ir
8en.
Parri.uli.r beuir nr
Amsterdam zijr laatst bckcnde
instrumenr is,

insrrument is een secrelaireorgel uir
1478, dat s ds eniae tijd h Barnev.ld staat. hr de Oud-Kàtholieke kerk
r. ErkhuÈen sraat sinds 1965 een
Te! tlart secretajreorgel uit 1a51.
wann.er Ier Èlart een kerkorgel
maàkt , werd hij geassisteerd door de
ArnslerdanEe piano en harmonnrm
han l.laai Mardnus de Roos, gev.s
iigd op de L.ids.grachi. In 1851 hi.lp
deze al bii h.t plaatsen van ecn ora.l

l6

De eeGt. loa jaar var haar b.skàn
heeli h.t n§lrumeDl aan de oos&ant

bov.r
koor Deze

van de kerkruimte AestaaD,
een aísluitiog van het

oP

afsluiting hielLl overjg.ns ook hei halt
manshoAe Noormann.nPoorrje uit
het zicht, ecn nog uit d. roornse iijd
srammende altèrnari.v. vhrchtroÍ.
naar het kcrkhof. Deze diende offi-

De sche ker woÍtlt verne d op

de !§ ondeÍ

hel oÍqe .

orn de door de hoofdingarg bin
nensrorm€ .le Noormnn.n ie kun
nen onlvt .ht.n, nuar dieDde vol
geN overlev.rinA voorà] om bij

.i.el

be8raí.nissen op hei kerkhofde duivèt te kunnen misleide. Pas tu l96ar
is h.r instnlment vcrhuisd naar het
balkor aàn de wesrziide van de kerk
en wer.l het oksaal veNiiderd.
De sch.nking var Halberstadt, nr
rraaie letters vem1.l.l op de lijst o.der
her orAcl. kende één vooMaarde: de
kerkvoo8dij verplichrte zich ten
bedrase vàÀ lenrniÉte /l50 P€r.iàar
een Aoede organisr er diLo orAeltraP
Per te contrà.leren on.ler meer om
.Leze aíspraak gestand te

kunncn doen

is bij de laatste resrauràtie, .aast h.t
plaals.n van .en nieuwc wnrdmot()r,

ll

e. I1 december
j.
l9l O rerkre de Koff aan her nrstru
menr. ook deze resraurarie was moge
lijk gcmààkL door cen s.herknrg. Op
de onderslc liisl onder het or8eLfronr
Tussen

okrober

slaat de gever H.C. Levering lenneld.
Drer als dakrirrB "D.cemlrer 1910'. Bii
de laalsLe resu(ràtie zijn nr hel org.L
noA rest n krantenpapier uir deze tij.l
De Ko[ repàrÈer.le .le orgelpijpen nr
hrt lionL en voorzaa.leze van een
laas aluminiumverl en vernis. ook
vemieuÍde hij de arompet ll vt. vàn

her hoofdwerk en veNing twec registers op her bovenwerk dit waren de

drie vasrgetimnerde regisrerknoppen
dre Van hgen had aangerroflen. voor
de oorspronkelijke Gemshoorn 2 11.
keerd. .en Salicet 8 vr. terug, t.Mijl
de vox lluDana a v(. van her boren
werk werd vervangen door een Haur
bois a vl. Verder veranderde hij rela

tiet weiDia ean de r.chnisch. aanleg
van het org.L wal klank betrelt zal
hij echter *et degeLijk een sremp.l op
her nrsrunrem hebben gedmkr.

ook de oorsprodh.liil{. L.aptusrallatie
weer in ere herstcl.l. overi8ens nnxsr

Seen resraurarieoPdrchr.
hr deze jarerl werd her ors.ljaarlijks

d.ze orsehrappcr, volsers zijn .onlracr nret de kerkvoosdij, ook her wÍ

onderhoudcn door de ors.Lbouwer
A M. l. van lngen. I oen deze nr dr
laie zorner ran L9l0 niersvennoed.nd
Íoor een sremb.urr her orgel bezochl,
irle.k ror zijn verbijsrenDg dar inhiddds d. knoppen van drie reaislers

w.rk m de kerk biihou.letr.
oÍcr de keuze van Ier Hà ^rchivaha
als oryelnako is helaas u oekBereakr. wellichi
u,as het

e.n relatie van de s.henker

waren vdsrsernDmeril en h.r pijp§rrk
Í.n deze regist.rs was v.r.lwenen De
LATIRË w.ÈRxzé"cMrrEDEN

Er vonden laret atterlÈi werkzaamh.
den aan her orgel plaaLs In lsoó
werd de orBelmaher steenkryl onr
zijn mennrA over de klank van her
orgel gcvràagd. Hij uiii. vooral kri
dek op dc klank va. d. ron8werken
("erB nràgrr") en de viool (".1e viool
is geen Vnnl, zii hoegenaamd geen
slrijk in", zo schreef hij in eeD onJre
.laL.edc brieo Hij kr.e8 overigeds

kerklooA.lij was. zon.ler zijr nede
reren, al sÍr.ts nnàn yan ditjaar mer
ecn andere oraelbouw.r tu ove.leg
oler reslàurad. vàn he1 ()rgel Op 22
sepremb.r var darz.Ilile jaar onivin
gcr dr kerkvoogder een biefl-an
Var ln8en waaran de toonz.tting .d
irhoud zich laat rad.n Hij eisre door
bcLaald te worden «Í 1916, een
LoLaalbedrag van nraar liefsr 1175.0o

,t,orytuna,t*

Blde aatsle reslalralie rerde r nhetorqe

reslen

km

temap er ut beg n 20íe eeuw teruqqevonden

heD voor he1 or8el bepaald

ong.luk-

ki8.laàr brak àan nr 1966. P.C. Bik te

Lcidcr kr€eA opdracht her orBel te
restaureren Helaàs werd het to1 dan
r.re noJr red€liik aoed behouden
instrumert drastis.h gewi jziad. Eehal
w. nrr h.t insrrrn.nr n,rr a. rnd.rc
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klank van hel B uikslorerorAel op door
de bijna kamermuzikale gala e lin.s

kanl van d. k.rk werd verplaatst,

verd het liont vernieuwd en werden
de drie oorspronkelijke bllasbalgeD
veNangen door ééd modern. schvim
merl,alg m.t regulàr.ur. D. wiDdka

Baterlliq de inionaieur bij de
resrauraiie, v.r.lienr een.l)mPliment:
hij is enn Aeslàaad deze aspect n opd
nr.al naar vor.À le laten komen.
ses.Jan

nalen werden aanaepàsl àan dc nieu
we plaars var her orAel.
Ven'olAens werd de Bourdon 16 vL.
van her hoofdwerk elektro-pneuma
tisch b6peelbaar g.maakr op het
pe.laal als zowel Subbas

Door dejaren heen IuÀcLioneerde het

ste.hl.r, lol enkele
jaren geleden hei nÉtr(m.nl prak
daarorn steeds

lÈ.h onbruikbaar werd.
RESTAUNATII FLÈNTROP

In 2002 kreeg de zaanse orgclbouwer
Flcnrop Lrv de opdra.h
tie van het or8el. De n1 20Of .r 2OO'1
uilgevoerde -erkzaaDheden beh.ts
den .n.rzijds hei ieclDisch hrrstel

r.Nijl and.rziids

werd

8esrr..fd naar een grotendeelse
reconstrucrie van het .oncePt van Ter
Ha . De Subbas 16 vt. werd weer etd
Bourdon 1ai vr. op her hoofdwerk er
.le unitlad.n werden veNi.ldrrd Er
kwàm een nieuw pedaalklavier naar
voorb.èI.l van her Bàtz pedaalklzvier
in de Amst.tk rk. ómdat een Ter

Hart-voorb.eld oiel meer bestaat. De
Mixtuur dis.. werd verwijderd. ller
hleek dat Bik dc T.r Haí reeisrer
plaaijes aan de achtcrkànl had
geb.uikt, dus dezc ho.fden alleen
maar vecr omgedraaid Le wor.leD.

l8

Lwee orgelmentoren

l6 v|, Borr-

don a vl. .n Ged.kr 4 vt HieNoor
uaakle Bik .en elekÍisch unitpedaal,
en w.rd.n rw.e windladen nrer pijpen
aansebracht ler we.$zijden van de
ktaviarurr. llel p..laal kreeg ook een
zettsLandi8e Octaat 8 vL De grooÉte
l,t pijpen van.lÍ nieuwe pedaalrcgrs
1.r plaalsre hij in .1e, oorspronkelijk
ni.l sprekend.. ziilorens van h.t íront
D. HauLbois a vt. vàn De Koff werd
venargcn door een Dutclaan a v1.. de
Saticet v.nina hij door een Geds
hoorn 2 vt op de plaals var de Bour
don 16 vr discant kwam een ML\Luur
disc. als aannrlhrg op .ie Mixtuur/
Corner v.u Ter Hart
rloewel het orgel door her zelilstandi
Ae pedaàt wat m.er rnoselijkheden
he.l gekreAer. was de balans Ír het
insimme nt volledig zoekaeraakl

van her orsel,

De Sri.htnrg Buiksloterkerk ziet hel
b.1anA van her inslrumenr n1 en heeft

aangeiroLk.n.lie

zulleD zorA.n voor de rechnis.h.
staar lan her oracl op lanSere ternrijn.
Deze menloren hebben ook opdracht
A.kregen her instrudent zo vaak
mog.lijk tot khrl.en r. Iar.n komen
In 2oo4, direct na de tugehruikname.
is in de Buikslorerkerk gesiart det
.en ktassiek. muziek corl.:erlserie.
waarin het orael een Promtuente
(ea

Verkerk opqcoroe

d

n Bdks oot

ei

een van de

vaste bespeleÍs van lÈt orge

h plalts

van de probtenntisch. win.l
voorziening vaD Bik wer.l.r twe.
nieuwe spaanbalSen a.htd h.r org.I
geplaatst, welke, zoals Asegd. ook
me1 de

vo.ren geftedd kuuen wor

den. omdat het orgel op een vloer
slaat die mele.n op e€n balklaag ligt,
is e.n de.t lan her hoofdkanaal bij h€t
hinnenkonen van de kerk zichthaar
in het porlaal onder het orael
De Trornpel a vr. van De KotIwerd
vÉ:Nanaen door een nieur exemPlaar
dat beter past bij de oude registers
van Ter Hart. De Gernshoorn 2 vt en
Dulciaan a vL vàn Bik werden weliswaar behouden Ínar opnieuw Seinioneerd ook het tiont kreeg weer zijn
oorspronkelijl. iNleli,rg. De tuoD+ij'

16vl

8!t
Holpr,

8vl

0uint

3 vl.

2í
3 st.
4 st.

Blt

pen zijrl nielrw Semaakr. op 24janu'
ari jonAstteder w.rd het orget, mer
een beqrcling door d. bij deze rcstauraie als adviscur belrokken Wim Die
penhorsr, in gebruik Benomen.

,

4vl
4vt

Her herboren orgcl in d. Bdksiol.r
kcrk is. in haar huidige te.hnÈch per
Iecte conditie, een uni.k iGtrument.

on lat Ier llart

vooroàmelijk secrelai
r.orgers bouwde, waàrbij d. klanl{ tot
in d. kl.iEre d.tails moest worden
verzorgd. G ook bij dii kerkorgel e.r
grote mate van veíijnnrg aanwezig
\Àraar bij tiidCenoten Bàtz

witte

cen z.kdre ÈÍollandse nuchterheid in d€ klank aanÍ(zig is, vak de

le {)rgdrricnd

BRoNNEN

Ds. A.L Krop, Iiordom da Brihslot(rI.,12 Ams.erdànr. 1994

R.stauGri.rappofl van drs ri/. Die
penhorst, advÉeur bij de restauraiie
H.l Ilistoris.h. Or8.l in N.drÍidrd
.1..1
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