
Elke maand concert op het Standaart orgel

Vijf vrijwilligers houden 
theaterorgel in topconditie

Piet van Leeuwen (I) en Paul Foncke bij het Standaart orgel dat alweer zeventig jaar oud is, maar nog steeds in topconditie.
Roger van der Kraan

door K arin M oerman 
SCHIEDAM - Vroeger had 
elke bioscoop een orgel waar 
een heel orkest inzat. Met de 
ene toets hoorde je bekkens, 
met het indrukken van de an
dere een trompet. Een gigan
tisch instrument dat de stom
me films voorzag van een 
beetje live-muziek. Tegen
woordig zijn er nog maar vijf 
van deze juweeltjes over. 
Terwijl er ooit zeker honderd 
van moeten zijn geweest. In 
Schiedam heeft het orgel te
genwoordig een goede stek 
in het Theater a.d. Schie ge
vonden. Daar wordt het we
kelijks vertroeteld door vijf 
vrijwilligers, die er alles aan 
doen om het orgel voor het 
nageslacht te behouden.

Standaart orgel staat er op. Met een 
T. Onder die T zet Paul Foncke, in
tussen al dertig jaar verknocht aan 
het orgel, expres een stevige streep 
als ie post verstuurd. Foncke zorgt
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Moens voor het orgel, dat in 1933 
door orgelmaker Standaart aan de 
Warande in elkaar werd gezet. El
ke zaterdagmorgen komen ze bij 
elkaar in het theater en proberen ze 
het orgel in topconditie te houden. 
Een voormalige instrumentenma
ker (Foncke), een oud-electroni- 
cus, twee automonteurs en iemand 
uit Zwijndrecht, een docent meet- 
en regeltechniek.

Het kleinste valse nootje wordt er 
tijdens de wekelijkse polijstbeur- 
ten geprobeerd uit te halen, vaak 
een helse klus. Want het orgel is 
veel meer dan alleen het apparaat 
dat op het toneel staat. Links en 
rechts bovenin het theater zijn 
twee gigantische kamers ingericht 
voor het instrumentarium dat met 
het orgel wordt bespeeld. Zo hangt 
er een echte Chinese gong, Spaan
se castagnetten, een xylofoon, bek
kens, een compleet orkest en nog 
veel meer. Daarvoor hangen er wel 
duizend pijpen waardoor de mu
ziek de zaal inschalt. En ga daar 
maar eens tussen zoeken als je  een, 
zoals Foncke zelf ooit eens mee
maakte, piepklein hoog piepje 
hoort. „Dat was om gek van te
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orgel verbonden is als vrijwilliger 
van de Nederlandse Orgel Federa
tie (NOF). „We kwamen er maar 
niet achter wat het zou kunnen 
zijn, het was zo’n klein manke
mentje, maar ik bleef het horen. 
Op een bepaald moment had ik 
eindelijk door hoe het zat: was er 
tussen een electromagneetje van 
een millimeter een klein splintertje 
gekomen, waardoor het klepje niet 
altijd helemaal open ging. Was bij
na niet te zien, maar we hadden het 
toch gevonden. Toen was ik wel 
voldaan hoor.”

De vijf mannen kennen het orgel 
van binnen en van buiten. Ver
schillende keren is het helemaal uit 
elkaar geweest voor een grondige 
restauratie. Toen het oude Passa- 
getheater nog niet in handen van 
de gemeente was is het een jaar of 
vijftien gesloten geweest. Het 
werd toen een muf en beschim
meld apparaat met ingewerkte 
zwarte vlekken. Toen de gemeente 
in 1975 het theater kocht en er 
werd verbouwd werd ook het orgel 
nieuw leven ingeblazen. Het werd 
zelfs één van de publiekstrekkers 
toen Joop Walvis er in de pauze
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ging spelen. Tussen de concerten 
door werd er druk gesleuteld aan 
het orgel. Zo bleven verschillende 
toetsen consequent naar beneden 
zitten, aangetast als ze waren door 
de schimmel.
In 1998 werd het oude Passagethe- 
ater gesloten en maakte de ge
meente duidelijk dat ze het orgel 
wel wilde behouden. In Huize 
Frankeland kon het orgel tijdelijk 
worden ondergebracht, waarna het 
toen het Theater a.d. Schie ge
bouwd was, weer het theater in
kon. De Vrijwilligers van de NOF 
hebben niets dan lof voor de archi
tect die het theater ontwierp. , Die 
zei gewoon doodleuk: Van orgels 
heb ik geen verstand, zeg maar wat 
er nodig is. Toen we hem vertelden 
dat de grootste pijp vier en een hal
ve meter hoog is, schrok hij wel, 
maar de ruimtes die er zijn zijn ge
weldig. Ideaal voor dit orgel.” 
Elke maand wordt er een concert 
gegeven in het Theater a.d. Schie 
op het Standaart orgel, georgani
seerd door de Nederlandse Orgel 
Federatie. Zondag 12 december 
treedt Eddy Ruhier op vanaf 12.00 
uur. Voor meer informatie over dit 
concert kan contact worden opge- 
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