
Kerkje van Boer koestert zwaargewicht 
DoorGitte Bruaman 

BOER - Het kerkje van Boer is al jaren hard 

aan een opknapbeurt toe Dat geldt ook 

voor het uit 1890 daterende drukwindharmonium 

monium gebouwd door de Fransman 
Rodolphe Volgend jaar is het eindelijk zo 

ver Klaas Hoek - directeur van Muziekschool 

school Westerkwartier in Leek - vindt het 

nog steeds bijzonder dat hij een paar jaar 

geleden vlak naast de kerk met het bijzondere 

dere instrument is komen wonen �Ik geef 

namelijk ook harmoniumconcerten Het is 

heel mooi dat je dit dan hier ontdekt 

Samen met Fehling en Gerbrig van de Wal 

zal Hoek de commissie gaan vormen die na 

de restauratie van de kerk zorgdraagt voor 
het beheer van het gebouw organisatie 

van evenementen en toezicht op het 
onderhoud 

houd In september staat de installatie van 
de commissie op de agenda van de stichting 

ting Aide Fryske Tsjerken 

Het harmonium is rond 1890 door de kerkgemeente 

gemeente van Boer aangeschaft �Je zag 
toen dat mensen in Noord-Nederland rijker 

werden dat gold ook voor kerken In steden 

den schaften kerkbesturen vaak een orgel 

aan in Boer is waarschijnlijk een groep 
mensen geweest die meer hield van de 

klank van het harmonium �Dit paste meer 

bij het platteland 

Voor het instrument van 1 meter breed 

en 2 meter hoog is de �prijs van een 

klein huis betaald �Het was echt duur en 

omvangrijk weet Hoek Met de pedalen 

pompt de speler lucht in de kast die via 

tongen naar buiten komt Kleinere types 

hebben een systeem dat lucht in de kast 

trekt De kast met de tongen staat rechtop 
waardoor het geluid over de schouders 
van de speler de ruimte in gaat �In Nederland 

land is nog ØØn ander soortgelijk instrument 

ment maar dat is kleiner 

De geboorte van het harmonium dateert 
van rond 1800 doceert Hoek �Toen ontstond 

stond de wens naar beweeglijkheid van geluid 

luid Dat je een toon zowel hard als zacht 

kon spelen In die periode werden instrumenten 

menten als de accordeon öajnsfoöh en har- harmonium 

monium uitgevonden �Het eerste echte 

harmonium is in 1845 gebouwd 

Heel lang heeft de glorietijd niet geduurd 
Rond 1920 veranderde de muziekcultuur 
�En na de Tweede Wereldoorlog in tijden 

van beton auto en DDT was het helemaal 
gebeurd Het instrument werd massaal 
gedumpt Het is bijzonder dat het exemplaar 

plaar in Boer dit allemaal heeft overleefd 

�Het harmonium is waarschijnlijk in de 

kerk blijven staan omdat het te zwaar was 
ortlvanØebalusO-adetehalett ƒ ^    � : 

Klaas Hoek bespeelt het bijzondere Franse harmonium waarvoor het kerkbestuur indertijd 

tijd de prijs van een huis heeft betaald Foto LC van der veen 


