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Jaarverslag 2012 Commissie Orgelzaken Protestantse Kerk in Nederland 
 

 

Orgeladvisering 

De begeleiding van orgeladvisering is de voornaamste taak van de COZ. In 2012 zijn 10 

quickscans uitgevoerd. Daarnaast zijn er 4 orgelprojecten met advisering via de COZ 

afgerond. Het betreft instrumenten in Sleeuwijk, Hijaard, Ederveen en Overberg. 

In het kader van de orgeladvisering zij nog vermeld dat de orgeladviseurs met wie de 

COZ samenwerkt, goed op de hoogte zijn van de wettelijke regelgeving in het kader van het 

Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (BRIM), alsook van mogelijkheden 

voor subsidies van andere instanties dan de overheid. Er is een fondsenlijst beschikbaar. 

    

Informatie  
In 2011 hebben de ambtelijk secretaris en de voorzitter een gesprek met twee 

vertegenwoordigers van de regionale colleges voor de behandeling van beheerszaken 

(RCBB’s) gevoerd. Het leidde tot een gesprek op een landelijke bijeenkomst van RCBB’s in 

2012. Er werd van gedachten gewisseld over orgeladvisering en toezicht, vanuit het 

gezichtspunt dat de zorg voor het orgel een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is.   

 Een punt van aandacht, vaak ook van zorg, blijft de plaats van het orgel in het beleid 

van de plaatselijke gemeente en van de landelijke kerk. De context van het orgel, die van de 

muziek in de eredienst, is aan verandering onderhevig en vaak is men zich onvoldoende 

bewust van de gevolgen daarvan. Over ‘verandering’ gesproken: worden de organisten 

voldoende voorbereid op het nieuwe liedboek dat in 2013 zal verschijnen? Op verzoek van 

het hoofdbestuur van de VKB zorgde de COZ in verband hiermee voor een serie artikelen 

over ‘De ontwikkelingen in de kerkmuzikale praktijk’ in Kerkbeheer. De eerste bijdrage 

verscheen in december 2012.  

         

Samenwerking 

Enkele vertegenwoordigers van de COZ spraken met een delegatie van de Vereniging van 

Orgelbouwers in Nederland (VON). De COZ  hecht aan goede relaties met de orgelbouwers. 

Er werd onder meer gesproken over de komst van buitenlandse orgelbouwers op de 

Nederlandse markt en over de gang van zaken bij het opstellen en aanbieden van offertes, die 

nogal divers is. Wat dat laatste betreft: de VON werkt aan een model, waardoor uniformiteit 

bevorderd (ook ter zake van bijvoorbeeld oplevertermijnen) zal worden. In dit verband de 

opmerking dat quickscans nog wel eens als basis voor offertes worden gebruikt, waarvoor zij 

niet bedoeld zijn. 

De COZ had een bespreking met enkele vertegenwoordigers van het College van 

Orgeladviseurs in Nederland (CvON). Daarin werden de ontwikkelingen op het terrein van de 

orgeladvisering aan de orde gesteld.  

In 2009 richtte de COZ samen met de Katholieke Klokken en Orgelraad (KKOR) en 

het CvON de Stichting Landelijke Opleiding tot Orgeladviseur (LOTO) op. In 2010 namen de 

participanten – in samenspraak met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – het initiatief 

om tot een Erkenningsregeling Orgeladviseurs te komen. De regeling, die borging van 

kwaliteit en bevordering van deskundigheid beoogt, werd op 20 juni 2012 gepresenteerd, in 

het gebouw van de Rijksdienst te Amersfoort. Tevens werden de eerste certificaten uitgereikt. 

COZ-lid C. Hoeksma volgde COZ-lid dr. T.W.F. den Toom op als penningmeester van de 

LOTO. 

De COZ vergaderde in 2012 niet met KKOR. Het is de bedoeling dat het periodieke 

overleg in 2013 weer vervolgd wordt. 
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De COZ maakte een afspraak met de Rijksdienst voor begin januari 2013. In het 

overleg zullen onder meer de subsidieregelingen aan de orde komen. 

      

Orgelinventarisatie 

In 2009 is onder auspiciën van de COZ gestart met het inventariseren van alle orgels in de 

kerken die onder de Protestantse Kerk in Nederland ressorteren. Daar zijn enkele tientallen 

vrijwilligers, onder wie een aantal coördinatoren, bij betrokken. In sommige provincies is al 

veel werk verzet. In het jaarverslag over 2011 werd stagnatie van de werkzaamheden gemeld. 

Tevens werd opgemerkt dat bekeken wordt of met de COZ-orgelinventarisatie aangesloten 

kan worden bij de voorgenomen (digitale) doorstart van de Orgelencyclopedie van het 

Nationaal Instituut voor de Orgelkunst. Daarvoor is nog geen duidelijkheid.  

 

Bestuurszaken 

De COZ verwelkomde J.C. de Haan als nieuw lid, in de vacature van ds. H. Mudde. Ze nam 

afscheid van ds. Ph. van Wijk. Zijn vacature werd (nog) niet vervuld. Momenteel bestaat het 

bestuur uit drs. A. Ezinga, J. de Haan, C. Hoeksma, mr. J.G.H. Krajenbrink, A. Krijger, 

prof.ir. M.J.L. Tiernego, dr. T.W.F. den Toom en dr. J.D.Th. Wassenaar. 

COZ-bestuursleden voerden individuele evaluatiegesprekken met aan de COZ 

gelieerde orgeladviseurs. De ontmoetingen zijn van beide kanten als plezierig en nuttig 

gekwalificeerd. 

De COZ benoemde Henk de Vries, die het LOTO-diploma cum laude behaalde, tot 

aan de COZ gelieerd orgeladviseur. 

 Dr. Den Toom ontving een koninklijke onderscheiding, onder meer vanwege zijn 

verdiensten voor de COZ. 

 In de persoon van drs. Ezinga was de COZ vertegenwoordigd bij de overdracht van 

het archief van Jan Jongepier, voormalig aan de COZ gelieerd orgeladviseur, aan het Friese 

Historisch en Letterkundig Documentatiecentrum Tresoar te Leeuwarden op 8 november. 

  

 

Namens de COZ, 

dr. J.D.Th. Wassenaar, voorzitter. 


