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Orgelbouwers in Nederland
Ondernemend

In Nederland zijn nog maar zeventien orgelbouwers actief. Het aantal
bedrijven is over de laatste jaren om verschillende redenen gekrompen. Bij
die bedrijven werken 140 personen, waarvan 26 bij Flentrop Orgelbouw.

Ondernemend

Flentrop,
’van ambacht
naar kunst’
Ronald Massaut

Zaandam Q Flentrop Orgelbouw,
bekend tot in alle uithoeken van de
wereld en toch maar een bedrijf
met 26 medewerkers. Bijna allemaal - na twee jaar dienstverband
en volledige baan - kunnen ze ook
aandeelhouder in het bedrijf worden. Erik Winkel is sinds de jaarwisseling de nieuwe directeur. Hij
wil de uitgesproken ambachtslieden een stap verder brengen, ’van
ambacht naar kunst’.
Het is behoorlijk vol in de houtwerkplaats in Koog aan de Zaan
waar een geheel nieuw orgel voor
de kapel van het Sidney Sussex
College in Cambridge klaar staat
voor verscheping. Ook wordt in
delen gewerkt aan de restauratie
van het historische Hinsz-orgel
voor de Martinikerk in Bolsward
en de restauratie van het historische Bätz-orgel van de Lutherse
kerk in Amersfoort. Doorstroming

is nodig, want er liggen al weer
nieuwe opdrachten voor nieuwbouw en restauratie van kerkorgels
voor St. Florian in Oostenrijk, voor
Olkusz in Polen en nu een concertorgel voor Engeland. De nieuwe
orgels worden later - inclusief
pijpen - in elkaar gezet, zodra
’Cambridge’ de werkplaats verlaat.
Flentrop kan twee tot tien grote
orgelprojecten per jaar aan. „Het
hangt heel sterk van de omvang
van de projecten af’’, legt Erik
Winkel uit. ,,Behalve nieuwbouw
en restauratie van bestaande kerkorgels doen we ook service, regulier onderhoud en reparaties. Ook
stemmen we orgels. Jaarlijks meer
dan duizend orgels; wereldwijd,
eigenlijk. Opdrachtgevers zijn niet
alleen kerken, maar ook conservatoria, particulieren, concertzalen
en ziekenhuizen. Onze klantenkring is heel breed.’’
Winkel geeft toe dat Flentrop nog
altijd baat heeft bij de historisch

Kort & zakelijk
Er is weer een nieuwe, waarschijnlijk tijdelijke, huurder in het winkelpand tegenover
Perry Sport aan de Westzijde in Zaandam.
Nu is daar Zaandam Meubelen gevestigd,
zo staat op de gevel.
Afgelopen zondag is er weer gewandeld
tussen verschillende horecazaken in Zaandam, vooral op en rond de Dam voor Wine
& Dine. In elke gelegenheid kan een gerechtje worden geproefd met bijpassende
wijn. In het najaar is een nieuwe, vierde
editie gepland op zondag 13 november. Best
beoordeeld van de deelnemende restaurants
afgelopen zondag was De Koekfabriek.
Van der Valk Oostzaan-Amsterdam houdt
deze middag van 16 tot 19 uur open huis
voor ’Oostzaners’. Van der Valk wil de dorpsgenoten leren kennen en heeft ze daarom
uitgenodigd om het nieuwe hotel te bekijken. Op verschillende tijden start een rondleiding door het hotel. Dat kan ook op
vrijdag van 16 tot 19 uur, waarmee meteen de
vrijdagmiddagborrel is geregeld. Bij bin-

nenkomst staat er voor alle bezoekers een
drankje klaar.
Het Fietsenpakhuis op de Vinkenstraat in
Zaandam bestaat vandaag precies vijf jaar.
Sinds de opening in 2011 maken winkelend
publiek en veel winkelmedewerkers, meer
dan 930.000 bezoekers, gebruik van de gratis
fietsenstalling. Het Fietsenpakhuis verwacht
in dit jubileumjaar de mijlpaal van één
miljoen bezoekers te halen.
De Zaanse kookwinkel K’OOK! uit Wormerveer sluit zich aan bij de landelijke coöperatie Cook2gether, een samenwerkingsverband van vijftien kookwinkels. Doel is om de
inkoopkracht te bundelen en innovaties te
delen. K’OOK! won dit voorjaar in de VS de
wereldwijde Global Innovation Award.
Ondernemerssociëteit De Corner sluit het
seizoen op 23 juni af met een haringparty
in restaurant De Hoop op d ’Swarte Walvis
op de Zaanse Schans. Reserveren voor deze
keer bij De Walvis zelf, want vol is vol. Aanvang 16 uur. Prijs 25 euro, incl. drankjes.

Hele wereld kent
Flentrop
Orgelbouw
Erik Winkel, de nieuwe directeur van Flentrop Orgelbouw voor het nieuwe orgel van de kapel van het Sidney Sussex College in Cambridge.

goede naam in de orgelbouw.
Grondlegger Hendrik Wieger Flentrop was schilder en organist in de
toen nog Westzijderkerk. Hij richtte in 1903 een piano- en orgelhandel op in Zaandam, mede uit onvrede met de klankkwaliteit na
restauratie in 1900 van het kerkorgel. Zoon Dirk Andries (DA) leerde
vanaf zijn zeventiende - in 1927 het vak bij buitenlandse orgelbouwers, voor hij bij het familiebedrijf
begon. Voor zijn grote invloed op
de Amerikaanse orgelbouw kreeg

hij twee eredoctoraten.
Bij zijn pensionering in 1978 verkocht Dirk Andries alle aandelen,
via een stichting, aan het personeel. Tot op de dag van vandaag is
het merendeel van de medewerkers
ook mede-eigenaar. ,,24 Juni hebben we weer aandeelhoudersvergadering. Dat doen we altijd hier in
de werkplaats in Zaandam. Alles
komt alles op tafel, inclusief toelichting op de jaarcijfers en de
verwachtingen. Feitelijk leg ik als
directie verantwoording af aan de

medewerkers-aandeelhouders,
maar zo voelt het niet. We zijn
allemaal medewerkers. De sfeer is
heel open. Kritische vragen omarm
ik, want dat kenmerkt juist de
betrokkenheid bij wat er in het
bedrijf gebeurt.’’
Latere directies leerden het vak in
eigen huis, soms vanaf de functie
leerling-orgelbouwer. „Er bestaat
geen school waar je orgelbouw
leert’’, weet Winkel, die zelf afstudeerde aan de TU Delft in civiele
techniek. ,,Wegenbouw zag ik niet

zo zitten, ik wilde liever iets met
muziek, mijn hobby, doen. Ik werd
gegrepen door het orgel. Zo ben ik
hier terecht gekomen en heb - net
als anderen - het vak in de praktijk
geleerd.’’
Zo merkte Winkel ook al snel, dat
het vele jaren kan duren voor een
advies uitmondt in een opdracht.
Als voorbeeld noemt hij de volledige reconstructie in 2013 van het
’Reincken’ orgel. ,,Het uit 1720
daterende orgel in de Katharinenkirche in Hamburg was in 1943
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helemaal verbrand tijdens de Britse
bombardementen. Al in 1999 werden we om een offerte gevraagd,
opnieuw in 2001, voor we in 2006
opdracht kregen. Het eerste deel
werd in 2009 voltooid, maar het
kostte ons daarna nog eens vier
jaar werk. Dit was ook een uitzondering, maar tot in 2018 zitten we
aardig vol.’’
Flentrop zit nu nog gescheiden in
pijpen en houtwerk in respectievelijk Zaandam en Koog aan de Zaan,
waar zaterdag open huis is. ,,Deze

situatie is weinig efficiënt’’, stelt
Winkel. ,,Het zou beter zijn om
beide werkplaatsen samen te voegen op één (nieuwe) locatie. Dat
past ook meer in onze toekomstvisie. Wij zouden graag zien, dat
medewerkers het orgel als instrument leren kennen, zodat ze precies weten wat de functie van hun
werk is en waar dit aansluit bij
andere technieken, gebruikt in het
orgel. Het zijn nu echte ambachtslieden en zij kunnen kunstenaars
worden.’’

Hotelkamer is nu ouderwetse snoepwinkel
Kevin de Vries

Volendam Q „Leg maar eens aan
een Japanse toerist uit wat een
toverbal is. Ja, dat zorgt voor grappige situaties.” Marco Aafjes uit de
Zaanstreek is de trotse eigenaar
van Snoep Haafen van Dijk. Een
intiem winkeltje aan de Dijk in
Volendam, waar klanten terecht
kunnen voor oud-Hollands snoep.
Nee, veel ruimte heeft Aafjes niet
nodig. Een oude hotelkamer van
Hotel Spaander, dat de laatste tijd
diende als opslagplaats, bouwde hij
samen met een vriend om tot een
knus snoepwinkeltje. „Naast de
Marco Aafjes in zijn snoepwinkeltje
aan de Dijk
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winkel, zowel links als rechts,
logeren toeristen. En ook boven de
zaak zit nog een hotelkamer. Ja, je
kunt wel zeggen dat ons winkeltje
op een bijzondere plek zit”, aldus
Aafjes, die de winkelruimte huurt
van het hotel. „Ik ken de eigenaar
van Spaander en toen ik deze kans
kreeg, heb ik niet lang geaarzeld.
Je weet natuurlijk nooit hoe het
uitpakt, maar deze mogelijkheid
wilde ik niet laten lopen.” Aafjes
combineert zijn werk in de snoepwinkel met zijn huidige baan. „Ik
werk in de wereld van bouwmaterialen en kan dit prima combineren. En wie weet, als het goed gaat,
kan ik hier fulltime aan de slag.”
Aafjes kwam op het idee om een
oud-Hollandse snoepwinkel te

Haafen van Dijk:
Van duimdrop tot
tulpenlolly’s
beginnen, omdat zo’n zaak simpelweg nog ontbrak in het vissersdorp.
„Je hebt hier van alles voor toeristen. Restaurants, souvenirwinkels,
noem maar op. Alleen aan een
authentiek snoepwinkeltje ontbrak
het nog. En snoep neem je nu
éénmaal gemakkelijk mee als toerist. Al stappen er ook geregeld

Volendammers binnen.” De grote
kracht van de snoepwinkel is volgens Aafjes dat zijn zaak aantrekkelijk is voor jong en oud.
„Voor ouderen is dit een feest der
herkenning. Als zij onze duimdrop
zien, haalt dat direct herinneringen aan vroeger boven. Kinderen
zijn meer van de lolly’s.” En dan
zijn er ook nog de toeristen. Zij
hebben soms geen idee wat er
allemaal te koop is. „Klanten mogen altijd proeven. Laatst nog was
er een toerist, die voor het eerst
dubbelzoute drop at. Ja, die vond
het niet zo héél lekker. Ook is het
soms moeilijk uit te leggen wat
alles precies is. Als je een klant
uitlegt, dat we ook ’magicballs’
verkopen, kijken ze je lachend

aan.”
Dan pakt Aafjes een zakje boterbabbellaars uit een kast. „Ik sta zelf
op het etiket, samen met mijn
gezin. We hebben ons laten fotograferen in Volendamse kledingdracht, om de verpakkingen een
authentieke uitstraling te geven.”
Behalve de verkoop van stroopsoldaatjes, zuurstokken, karamelballen, spek, lolly’s in de vorm van een
tulp en allerlei andere snoepjes uit
grootmoeders tijd, hoopt Aafjes in
de toekomst ook snoeppakketjes te
maken voor kinderpartijtjes. „We
zijn in mei begonnen en de reacties
zijn heel positief. Als klanten
snoepjes willen die ik nog niet in
het assortiment heb, dan wil ik
daar wel naar kijken.’’

