
Flentrop, Hendrik Wicher. — Orgelbouwer. — Geb. 25
Dec. 1866 te Koog a. d. Zaan. - Vader: Dirk Andries Flen-
trop, schilder; Moeder: Pietje Smit. - Geh. in 1895 met
Christina Anna Dekker. - Kinderen: Pietje Hendrika
Annie, geb. 18
Febr. 1899, geh.
met Cornelis
Gorter; Dirk
Andries, geb. l
Mei 1910, or-
gelbcniwer, geh.
met Maart j e
Rol. — Aanvan-
kelijk kreeg F.
onderricht in
het schildersvak
en eerst op 17-j.
leeftijd begon
hij met orgelles-
sen te nemen,
terwijl hij reeds
twee jaar later, ''""jf
na een verge- Mi
lijkend examen
te hebben afge-
legd, werd be-
noemd tot or-
ganist in de
Nederl. Her v.
Kerk te Koog
a. d. Zaan. —
Hij had toen les van J. Hooft te Zaandam en later van den
blinden A'damschen organist A. Pomper. Als opvolger
van J. Hooft, werd hij l"Juli 1893 aangesteld tot organist
in de Westzij der Kerk te Zaandam. Hoewel F. zich zeer
aangetrokken voelt tot orgelspelen, ging zijn belangstel-
ling nog meer uit naar het orgelbouwen. Hij opende in
1898 te Koog a. d. Zaan een piano-, orgel- en muziekhan-
del en legde zich daarbij speciaal toe op den orgelbouw;
daar hij evenwel over weinig fabrieksruimte beschikte,
vestigde hij zich in 1906 te Zaandam. F. is, evenals
Schweitzer, een groot voorstander van den ouden orgel-
bouw, zooals deze beoefend werd door de bekende bou-
wers Silbermann, Muller en Schnitger, zonder daarbij
de moderne hulpmiddelen te verontachtzamen, integen-
deel, hij tracht deze zoo deugdelijk mogelijk aan te wen-
den om den echten gezonden orgeltoon te dienen. - In den
loop der jaren heeft F. vele nieuwe orgels gebouwd en



afgeleverd, o.a. in A'dam, 's-Gravenhage, Haarlem, Eind-
hoven, Koog a. d. Zaan, Wageningen, IJmuiden en Zeist.
Belangrijke restauraties werden verricht o.a. in de Groote
Kerk te Beverwijk, Edam, Enkhuizen, Vlissingen en
Breda, waarbij enkele onder toezicht van liijks-Monu-
mentenzorg. Op de Wereldtentoonstelling te Parijs in 1937
verwierf F. den Grand Prix voor orgelbouw. Behalve voor
orgelbouw weet F. nog tijd te vinden voor de behartiging
van de belangen van de Herv. en toont dit door zijn
werkzaam aandeel in de Gewijde Bijeenkomsten, die
sedert 1922 regelmatig in de Westzij der Kerk plaats vin-
den en waarvan hij terecht de ziel en stuwkracht genoemd
kan worden. - Westzijde 57, Zaandam.


