Het lukt ons
gewoon!
Ja, een ondernemend volkje zijn we in Kaag en Braassem. En dat
sommige initiatieven wat meer voeten in de aarde hebben, is
helemaal niet erg. Dan lopen we toch gewoon een tandje harder?

De orgelrenovatie van de Dorpskerk in Woubrugge
In 1794 schonk jonkvrouw Vingerhoedt,
de weduwe van een adellijk heer, een
Mitterreither-orgel aan de Dorpskerk in
Woubrugge. Het inmiddels 227 jaar oude
orgel is nu toe aan een grondige renovatie.
Zo grondig, dat er een kostenbegroting
gemaakt werd van bijna vijf ton. En net
als in 1794 werd dat door schenkingen in
gang gezet.
Ed Molenaar is lid van de in 2018 opgerichte orgelcommissie, Leo Deurloo zit
in het kerkbestuur. Ze zijn ongelooflijk
dankbaar dat de provincie, stichtingen én
particulieren gul hebben bijgedragen. Het
monumentale orgel ligt nu in delen bij de
specialisten van Van Vulpen Orgelbouw
in Utrecht. Naar verwachting kan het eind
2022 weer in gebruik worden genomen.
Zo kan dit mooie staaltje cultureel
erfgoed weer worden doorgeven aan de
nieuwe generaties.

gedaan door ons goed te adviseren en
ons te wijzen op fondsen.’ Het orgel van
een van de belangrijkste orgelbouwers
van de achttiende eeuw is niet het oudste
van Nederland. Volgens de rijksdienst is
het wel het mooiste, mede door de nog
originele ombouw. ‘De eerste keer dat er
iemand kwam kijken, waren ze sprakeloos. De rijksdienst stelt hoge eisen aan
de renovatie. Veel historisch materiaal is
gelukkig nog verkrijgbaar, pijp voor pijp
wordt het orgel nu gerestaureerd.’
En dat zijn er nogal wat. Maar liefst 1.200
pijpen is het Mitterreither-orgel rijk. Stuk
voor stuk kun je deze adopteren. ‘We zijn
gestart met de actie ‘Adopteer een orgelpijp’ en kregen daar enorm veel positieve

reacties op. Van particulieren, maar ook
van bedrijven. De belangstelling is groot
en lang niet alleen vanuit de kerkgemeenschap’, vertelt Ed. Samen hebben de
adopties tot nu toe zo’n 35.000 euro opgeleverd en fondsen 90.000 euro. ‘We zijn er
nog niet, maar het loopt goed; dat hadden
we niet durven dromen. Echt bijzonder
voor zo’n kleine gemeenschap’, aldus Leo.
Naast de bijdrage van de provincie werd
de commissie verrast door bijdragen van
fondsen waar ze vooraf nooit van gehoord
hadden. ‘We kenden het Prins Bernhard
Cultuurfonds en Stichting Fonds Alphen.
Maar de Meindersma-Sybenga Stichting
of Stichting Dinamo Fonds, die waren
echt nieuw voor ons.’

1.200 PIJPEN

Het is een uniek project voor Woubrugge.
Of eigenlijk voor heel Nederland, vertelt
Ed. ‘Lange tijd was het hele gebeuren
vooral luchtfietserij. Een grote bijdrage
die we van de Provincie Zuid-Holland ontvingen, was cruciaal voor de voortgang.’
Leo: ‘Dat was nagenoeg de helft van het
benodigde bedrag. Het gaf de doorslag.
Daar zijn we heel blij mee. Net als met de
invloed van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Zij hebben belangrijk werk
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