
 

 
 
Het Meere-orgel in Epe tot 1994 
 
Na de omvangrijke kerkrestauratie rond 1800 werd door Abraham Meere het orgel 
vervaardigd . Het in het archief bewaard gebleven contract werd getekend op 17 maart 1807. 
Op 16 juni 1809 werd het orgel in gebruik genomen. Het was een éénklaviers instrument met 
13 stemmen en een aangehangen pedaal, geplaatst in een door Meere zelf vervaardigde 
monumentale orgelkas annex tribune op vier gemarmerde zuilen. Ook werden geleverd het 
beeld op het orgel, nl. een vrouw die een boek leest naast een gebroken zuil en lamp (de 
“Godsdienst” voorstellend) en twee vazen met kinderen. 
Meere stond bekend om zijn uiterst nauwkeurig schilderwerk. Op de grootste houten pijp 
schilderde hij fijnzinnig de bouwgeschiedenis van het instrument (Sommelsdijk en Epe). 
 
 
Inwijding 
Op 16 juni 1809 werd het nieuwe orgel in de Herv. Kerk van Epe ingewijd “door den leeraar 
J.L. Overdorp”. Onder de aanwezigen bevond zich een vertegenwoordiger van ‘Zijne 
Majesteit de Koning van Holland’ in de persoon van Minister J.M. Mollerus, minister van 
eredienst, die na de twee uur durende plechtigheid weer officieel werd uitgeleid, niet nadat 
deze namens de Koning 50 dukaten voor de diaconie ‘in het zakje had gedaan.’ 
 
Tevens had de minister geïnformeerd naar het tekort om dat de Koning te berichten.  
Het tekort werd op f. 1000.- geraamd. De totale kosten van het orgel bedroegen f. 5683,- en 
vijf stuivers. 
 
De tijdspanne 1809-1962 
1852: Blijkens een opschrift achterop één van de beelden op de orgelkas werd het Meere-
orgel opnieuw geschilderd door Joh. Durand; 
 
1861: Frederik Samuel Naber uit Deventer herstelde het orgel en verving toen ook twee 



registers; 
 
1880: In de periode 1880-1920 werd het onderhoud verzorgd door orgelmaker Jan Proper uit 
Kampen; 
 
1901: Ds. J.A. Prins en zijn zusters vragen in 1901 aan de orgelmaker J. Proper uit Kampen 
prijsopgave voor restauratie van het orgel en het bouwen van een tweede klavier. De kosten 
hiervan, f. 1060,-, werden betaald door de familie Prins en was een geschenk aan de 
kerkelijke gemeente. Na restauratie en uitbreiding met het tweede klavier en vijf stemmen, 
werd het orgel op 16 juni opnieuw in gebruik genomen 
 
1928: Opnieuw uitvoerige werkzaamheden, ditmaal door een verre verwant van Meere, 
N.A.van Dam uit Utrecht. De dispositie werd aangepast. Twee stemmen, één van het 
Hoofdmanuaal en één van het Onderwerk werden omgewisseld en een ander register van 
het 
Onderwerk werd vervangen. Er werd een vrij pedaal geplaatst met vijf stemmen (waaronder 
twee transmissies) en een pneumatische tractuur. Ook kreeg het orgel een elektrische 
windmotor. 
 
1937: Om het in slechte staat verkerende orgel te herstellen, ontwierp de technisch 
orgelbouwkundige, tevens organist, K.M. Luijten uit Rotterdam een vernieuwd en uitgebreid 
orgel. Om het zwelwerk een plaats te geven, alsmede voor het gemak van het stemwerk, 
diende de nis in de torenmuur uitgebroken te worden. Drie oude keilbalgen werden 
vervangen door één magazijnbalg. 
 
1939-1940 Uitvoering van deze nieuwbouwwerkzaamheden, waarbij de oude orgelkas en 
slechts zes registers van Meere bewaard bleven. De achterwand werd verwijderd om het 
vele nieuwe pijpwerk dwars achter het front te plaatsen. Het pijpwerk van het tweede klavier 
werd in de toren geplaatst. De totale kasdiepte besloeg bijna zeven meter. Het nieuwe orgel 
kreeg elektro-pneumatische kegelladen. Het orgel kreeg 27 stemmen en 5 transmissies en 
veel elektrische speelhulpen en werd op een zeer hoge winddruk geïntoneerd. In totaal 
kreeg het orgel nu 1714 pijpen, waaronder velen van zink (o.a. de frontpijpen). De 
uitvoerende werkzaamheden werden in eerste instantie verricht door de fa. Reil uit Heerde 
en voltooid door de fa. Pels en Zn. uit Alkmaar. 17 november 1940 was de zoveelste 
ingebruikstelling een feit. 
 
1962: Ter gelegenheid van de kerkrestauratie in 1962 werd het orgel hersteld door de fa. 
Pels. De intonatie werd bij deze gelegenheid enigszins omgebogen in ‘neo-barokke’ zin. 
 
In de tachtiger jaren bleek het orgel alwéér aan een grondige herstelbeurt toe.  
Gebleken was dat het Luyten/Pels-orgel om de twintig jaar een volledige revisie zou moeten 
ondergaan, ondanks de toegepaste ‘moderne’ technieken. 
 
 
1994: De restauratie en reconstructie 
 
Zorgvuldige, ambachtelijke aanpak. 
Het lijkt alsof eind jaren tachtig de geschiedenis van het begin van de negentiende eeuw zich 
herhaalt. Terwijl in die jaren de buitenzijde van kerk en toren een grondige restauratie 
ondergaan, groeit bij het kerkbestuur het inzicht dat ook het orgel opnieuw aan een grondige 
opknapbeurt toe is. In overleg met de “Orgelcommissie der Nederlands Hervormde Kerk” en 
de “Rijksdienst voor de Monumentenzorg”werd als adviseur aangetrokken de organist A.S. 
Tuinstra te Groningen. Deze kwam in 1989 in een zorgvuldig en doorwrocht rapport met 
kostenindicatie tot het advies van een restauratie en reconstructie van het oorspronkelijke 
Meere-orgel. In nauwe samenwerking met en een grondig en breed onderzoek door de 



orgelmakers Gebr. Reil te Heerde, besloot de Kerkvoogdij eind jaren tachtig tot een totale 
restauratie en reconstructie van het orgel volgens Meere’s uitgangspunten.  
 
Pijpwerk uit Vianen 
In diezelfde eind tachtiger jaren trof de fa. Reil in een garage het pijpwerk aan van het 
Meere-orgel, afkomstig uit de Herv. Kerk van Vianen. De bezitter van dit waardevolle 
pijpwerk was ds. E. Wijnands, die wel eens wat orgelonderdelen verhandelde. Er werd een 
ruil overeengekomen: de fa. Reil kreeg het pijpwerk van zes registers in handen en ds. 
Wijnands ontving daarvoor een engere Subbas 16vt.  
 
Dankzij de verklaring tot monument door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg kwam 
toen het herstel van het orgel een forse stap dichterbij. De complete orgelkas van Meere viel 
al onder Monumentenzorg en door de combinatie van de overgebleven zes registers van 
Meere, gecombineerd met de zes Meere registers uit Vianen en nog andere 
monumentwaardige onderdelen, kwam ook het binnenwerk van het orgel onder de 
bescherming en subsidiëring van Monumentenzorg te vallen. Rijk, provincie en gemeente 
betaalden nu als overheid de helft van de kosten.  
 
Om de benodigde overige gelden te verwerven werd op 17 juli 1990 de Stichting tot behoud 
van het Meere-orgel in Epe opgericht. In artikel 2 van de stichtingsakte wordt na wijziging op 
8 oktober 1993 als doelstelling o.m. vermeld: “het werven en beheren van fondsen, waaruit 
de restauratie en het onderhoud van het orgel kunnen worden bekostigd en verder al 
datgene te doen wat voor het onderhoud, beheer en exploitatie van het orgel wenselijk of 
nodig is.” 
Op 17 juni 1993 konden de voorzitter en de secretaris van de Stichting, resp. de heren ir 
H. Geerling en G. de Vries, met de orgelmakerij Gebr. Reil te Heerde het 
restauratie/reconstructie contract tekenen. Kosten: hfl. 600.000,- (incl. btw). De bijkomende 
kosten zoals schilderwerk, advieskosten, bouwkundige werkzaamheden e.d. vroegen nog 
eens ruim hfl. 130.000,- De totale kosten bedroegen daarmee ruim hfl. 730.000,-. 
 

               start verwijdering pijpwerk nov. 1993 
 



 
Intonatie en maatvoering 
Er kwam een goed doortimmerd totaalplan. De Trompet 8’ werd een kopie van Twello wat 
betreft de beker-en keel-mensuur en van Poortvliet wat betreft koppen, kelen en stevels. Het 
meest gaaf bewaarde Meere-orgel (in Poortvliet) stond model voor de kernspleet-wijdte en 
opsnede-verhoudingen, terwijl Sommelsdijk de verdere intonatie-maatvoeringen aangaf en/of 
kompleteerde. 
 
De Vox-Humana 8’ werd rechtstreeks gekopiëerd van Sommelsdijk. De delen van de Bazuin 
16’ van het pedaal kregen de doorgezette mensuur van de Trompet 8’. De houten bekers 
van deze Bazuin stammen van 1939 en zijn qua lengte iets ingekort, in overeenstemming 
met de gewenste mensuur. 
 

                          
 
 
Na grondige bestudering van de intonatietechniek van Meere, kon door Tuinstra een 
intonatieplan worden opgesteld waarmee Han Reil en Wim Wagenaar aan het werk konden.  
Men kan zich afvragen of een intonatie uit een ver verleden nog is te reconstrueren.  
 
Wanneer men echter te werk gaat zoals in Epe, komt men onder de indruk van de 
inspanningen en de opgedane kennis. 
 
Met name deze grondige intonatiebeschrijving is baanbrekend. Want het is een opgave om 
de pretentie waar te maken een orgel te restaureren in de zuivere stijl van de oorspronkelijke 
maker. Pretendeert een moderne orgelmaker geheel in de huid van een voorganger te 
kruipen, dan dienen inderdaad zoveel mogelijk metingen, klankopnamen etc. te worden 
gedaan. Dat is in Epe op indrukwekkende wijze gebeurd! 
 
Tot slot van deze beschouwing nog een mooi voorbeeld. Van Meere bestaat geen Bazuin 
16’. Hoe vindt men dan - zoals in Epe - een houvast voor een klankrichting voor dit register ? 
Om kort te gaan: het werd een niet te luide, mooie kleurende, enigszins knorrende en zeer 
snel aansprekende Bazuin 16’, enigszins analoog aan de Garrels-Bazuin in het orgel van de 
Utrechtse Jacobikerk en passend in Meere’s klankcultuur. 
 
Klankbeoordeling: 
En nu de belangrijkste vraag: hoe klinkt dit nu allemaal ? Welnu, alle tongwerken klinken 
uitmuntend: een mooie galante, soepele toon en een accurate aanspraak. In kombinatie met 
labiaalstemmen en eventueel met de inschakeling van één van de twee tremulanten 



ontstaan diverse fraaie en spannende klankkleuren. Wat de labiaalstemmen betreft is men 
uiteraard benieuwd hoe de twee samengevoegde werken zich met elkaar verhouden. 
Curieus blijkt dan dat duidelijk is te horen dat het Bovenwerk uit dikwandiger pijpwerk 
bestaat. De fluiten klinken vol en tonig. De Fluit 4’en de Gemshoorn 2’ zijn ware 
klankjuweeltjes geworden. De Gemshoorn 2’ is overigens nieuw. Het verschil tussen 
Roerfluit 8’ van het Bovenwerk en de veel dunner klinkende Holpijp 8’ van het Hoofdwerk is 
opvallend. De Holpijp 8’, zacht ruisend, is misschien wat minder geslaagd. De Prestant 8’ is 
karakteristiek met een mooie ietwat kamermuziekachtige toon en verrassend egaal, hoewel 
ook weer niet uit geëgaliseerd. In Epe neemt hij met name in de discant niet opvallend veel 
toe in klankvolume. Dat gebeurt wel met de Octaven 4’ en 2’ en dat verleent het orgel een 
voorname helderheid. Heel boeiend ook om de verschillen tussen de Prestant 4’ van het 
Bovenwerk en de Octaaf 4’ van het Hoofdwerk te ervaren. Bij beoordeling sprak d” niet goed 
van de Prestant 4’. Ook was er hinderlijk gerammel in de deuren van de pedaalkas, zo ook in 
de laagste toon van de Pedaal-Octaaf 8’. 
 
Aparte vermelding verdient de Quint 3’ op het Hoofdwerk: een mooi geluid zowel solo als in 
het plenum. De Mixtuur, waarvan nog enkele oorspronkelijke pijpen aanwezig waren die als 
voorbeeld dienden voor de reconstructie van dat register, wordt als karakteristiek ervaren, 
wat uiteindelijk voor het hele instrument geldt. 
 
Kortom: een uitstekend geslaagde restauratie en een gelukkige hand in de uitbreiding van dit 
instrument met een Bovenwerk en een zelfstandig Pedaal. Het instrument klinkt in een 
voortreffelijke akoestiek, die in harmonie is met de grootte van het instrument, of is het 
andersom? Aldus Willem van Twillert in “de Orgelvriend” van maart 1995. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


