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KROMMENIE, prot. NICOLAASKERK. 

 

Voorzangers. 

Zoals veel kerken heeft ook de Kerk te Krommenie lang zonder orgel moeten stellen. In deze periode is de 

muzikale leiding in handen van een voorzanger. Het ambt van voorzanger gaat in Krommenie kerkelijk sa-

men met koster en voorlezer, burgerlijk samen met het ambt van schoolmeester, Het oproepen van sollicitan-

ten voor deze functie gaat door middel van een advertentie, in één der toen bestaande dagbladen. Voor het 

ambt te Krommenie is een advertentie gevonden in de ‘Oprechte Haerlemsche Courant’ van 27 juni 1758: 

‘Alzo het SCHOOLMEESTERS- en VOORZANGERS-AMPT tot Crommenie is komen te vaceeren zo  

word een yder by deezen verzogt, die genegen is en daartoe vereyschte Bequaamheden mogten hebben, 

hunne Gaaven te komen laten hooren, uyterlyk voor den 28 Augusti 1758, op een sortabel Tractement,  

vrye Woningen verdere Emolumenten meer’. 

Deze advertentie is op 1 juli 1758 ‘herhaald’. 

Uit deze advertentie blijkt dat de sollicitanten moeten hun kunnen laten horen door middel van een examen. 

In het notulenboek van de kerkenraad vinden we enkele aantekeningen. Een aantekening luidt: 

 7 October 1790. 

‘Na dat de genomineerden voor de middag op ‘t Regthuys geschreven en gecyffert en des nademidd.s 

hunne gaven in de kerk hadden laten horen, hebben alle gelezen Jes. 41 vs 1-20 en gezongen Ps 49: 1,   

2...’. 

Tevens werden er regels opgesteld, waaraan de schoolmeester/voorzanger na zijn aanstelling moet voldoen. 

Uit verschillende jaren zijn er reglementen aan ons overgeleverd: 

 Het School Reglement van Crommenie 7 October 1790. 

‘De Schoolmeester en Voorzanger zal ten allen tyden ‘t sy op ordinaire ‘t sy extraordinaire Predikdagen 

Bededagen of Bede Stonden, den Kerkendienst in Eygen Person moeten vervullen en niemand in zyn Plaats 

mogen stellen buyten Noodzaakelykheyd en zulks den ook met voorkennis en goedkeuring van den 

Predicant of Kerkeraad. 

De schoolmeester zal op Kerkdagen des morgens te 7 en 8 uuren en den namiddags te 12 uuren, zoo ook 

des Woensdag avond te 5 uuren De Klok moeten Luyden Met voorlesen en singen de gemeente Stigten en 

voorgaan en alles wat in den openbaren Kerkendienst van een voorleser en voorsanger moet gedaan wor-

den, zoodanig en op zulk een tijdt en wyse verrigten als E.Kerkenraad alreeds vastgesteld hoeft of ook na 

deesen zoude oordeelen ter bevordering van de meeste nut en stigting der gemeente te moeten geschieden, 

gelijk ‘t ook Nodig geagt word, dat de meester de Publycque Catechisatie van ‘t begin tot ‘t Eynde altoos 

bijwoonen’. 

Niet alle benoemingen van schoolmeester/voorzangers zijn over rozen gegaan. Het zijn de burgelijke en ker-

kelijke autoriteiten, die in hun uitspraken hierover gelijk op moeten gaan. Notities melden, dat rond 1700 dat 

het dorp Krommenie en de Kerk te Krommenie tegenover elkaar hebben gestaan inz. de benoeming van een 

schoolmeester/voorzanger. Ds. Van Claveren tekent, als blijkt dat de dorpsregering de verkiezing aan zich 

wil houden, in het kerkeboek aan: ‘wierd de E. Kerckeraad wat bespot, gelijk het gemeenlijk dan so gaat en 

de schepens sijn met so veel te meerdere drift voortgevaren en hebben geëligeert (gekozen) tot schoolmr. 

Cornelis Verwielen van Abbekerk´. 

 

Voormalig orgel. 

Al in 1817 ontvangt de Kerk van Krommenie van de Classis een schrijven met vragen inz. de godsdienstoe-

feningen en doopbediening. Als reactie geeft de kerkenraad te kennen, dat zij een verlangen koestert een or-

gel te willen aanschaffen voor ondersteuning van de gemeentezang. Dit wordt ook aangesterkt door de 

Doopsgez. Kerk, die in 1827 een orgel ten geschenke heeft gekregen. 

In 1841/’42 hebben Georg Hendrik Wilhelm en Wilhelm Christian August Quelhorst het orgelbouwbedrijf 

van Oldenzaal naar Amsterdam overgebracht. In een advertentie in de ‘Opregte Haerlemsche Courant’ van 

29 mei 1844 maakt de fa. Quelhorst melding van hun vestiging in Amsterdam aan de Nieuwe Zijds Achter-

burgwal no 78 (nu Spuistraat). Kort na de vestiging van de fa. Quelhorst in Amsterdam tekenen de Kromme-

niese Kerkmeesters op 8 mei 1842 een contract voor de bouw van een nieuw orgel. De bouw van het orgel 

wordt gestart; maar kort daarna sterft Wilhelm C.A. Quelhorst en Georg Hendrik Wilhelm laat, misschien 

noodgedwongen, de orgelbouw voor gezien. Na vonnis van de arrondissementsrechtbank krijgt de fa. Flaes 

en Brunjes de taak het orgel af te bouwen; overigens volgens het bestek van Quelhorst. Het orgel krijgt 18 

registers verdeeld over 2 manualen en een vrij pedaal. Het orgel heeft enkele bijzondere kenmerken: 

 - de kas is uitgevoerd in neo-gothische stijl; 

 - de opsneden van grotere frontpijpen zijn in accolade vorm uitgevoerd; 

 - dispositie begeeft zich buiten het traditioneel gegeven. Handschrift Broekhuyzen meldt een 'Accoline 

tongwerk' (doorslaand) op bovenwerk; 
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 - het orgel beschikt over een magazijnbalg; daarmee is het orgel waarschijnlijk het eerste grote tweekla-

viersorgel, dat hiermee is uitgerust. 

Dispositie luidt: 

 

Manuaal.   Positief. 

Bourdon 16 alleen in groot octaaf Bourdon 16 vanaf c. 

Prestant 8  Prestant 8 disc. 

Roerfluit 8  Holpijp 8 

Viol di Gamba 8  Salicionaal 4 

Octaaf 4  Sexquialter  vanaf c. 

Fluit 4 vanaf c. Hautbois  tongwerk 

Quint 3  Accoline  tongwerk 

Octaaf 2 

Mixtuur  III-IV. Pedaal. 

Trompet 8  Grondbas 16 

Dulciaan 8 vanaf g. 

   calcantenschel, ventil. 

 

Broekhuyzen sr. schrijft in zijn Handschrift daarbij het volgende: 

  ‘Bij het bovenclavier of positief zijn drie treden of registers geschikt, om met de voet te regeeren, waar-

door men eenige geluiden af en aan kan zetten. In ‘t pedaal is mede een crescendo voor 't bovenclavier, 

voorts eene afsluiting voor het manuaal, een dito voor het bovenclavier. Eene koppeling voor de Clavie-

ren en een dito voor het pedaal en tremulant’. 

Het orgel moet ook door Flaes en Brunjes voorzien zijn van een zwelkast. 

In 1844 wordt het orgel opgeleverd en op 17 maart 1844 ingespeeld door J.M. Mertens, organist van de 

Nieuwe Kerk te Amsterdam. J.M. Mertens ontvangt naast de reiskosten van f. 9,50 ook een gratificatie van  

f. 40,--. Aankoopprijs van het orgel bedraagt f. 6.222,11. Het onderhoud van het orgel is in begin opgedragen 

aan de fa. Flaes en Brunjes. Later is het werk overgenomen door de fa. Knipscheer. Op zijn werkzaamheden 

zijn in aug. 1874 aanmerkingen gekomen. Eind 1874 wordt besloten het orgel een grote beurt te geven. In 

mei 1875 wordt de fa. Van Ingen hiervoor uitbetaald en krijgt ook het jaarlijkse onderhoud in handen. In 

1912 is de tractuur van het orgel gepneumatiseerd door de fa. Van Ingen. De dispositie krijgt ook enkele wij-

zigingen te verwerken, verder blijft het orgel origineel In 1959 beginnen de acties tot een restauratie van het 

kerkgebouw. Met deze kerkrestauratie in 1964 verdwijnt het orgel. De Ned. Herv. Gemeente te Monnicken-

dam koopt het orgel voor f. 2.500,--, waar het enkele jaren tijdens grootscheepse kerkrestauratie van de Gro-

te Kerk als noodorgel in deze kerk dienst heeft gedaan. In 1969 is het orgel gesloopt. 

 

Bätz-orgel in Doopsgez. Kerk te Zaandam. 

De kerkenraad van de Doopsgezinde Gemeente te Zaandam bespreekt in het voorjaar van 1837 mogelijkhe-

den voor een orgel in hun doopsgez. Oostzijderkerk aan de Grote Glop te plaatsen; men verstuurt twee ano-

nieme niet gedateerde bestekken aan de fa. Bätz en Co, t.w.: 

 - voor een orgel met 1 klavier, 9 registers en 2 balgen ad f. 2.500,--; 

 - voor een orgel met 2 klavieren, 12 registers en 3 balgen (geen prijsopgave). 

Aan Bätz wordt om commentaar gevraagd. 

In dezelfde periode biedt orgelmaker A. Meere te Utrecht een orgel aan dat samengesteld is uit onderdelen 

dat door Meere is opgekocht uit het orgel van de Grote of St. Laurenskerk te Rotterdam. Er is wel een cor-

respondentie geweest; de kerkenraad is uiteindelijk niet op zijn aanbod ingegaan. 

Bätz reageert op 20 apr. 1837; hij acht een orgel met 1 klavier ongeschikt voor de gebruikelijke wijze van 

begeleiden van de gemeentezang. Een optie voor 2 klavieren vindt Bätz beter geschikt en geeft een mogelij-

ke dispositie: 

 

Manuaal.   Bovenwerk. 

Prestant 8 voet  Holpijp 8 voet 

Bourdon 16 voet  Fluit trafeyr 8 voet 

Roerfluit 8 voet  Prestant 4 voet 

Octaaf 4 voet  Fluit 4 voet 

Cornet 4 voet  Octaaf 2 voet 

Mixtuur 3-4-5 sterk 

 

Een uitbreiding met een Trompet 8’ op het hoofdwerk en wijziging van de Octaaf 2’ op het bovenwerk in 



 1. 

 

 

een Gemshoorn 2’ (lieflijker!) vindt de orgelbouwer noodzakelijk. Prijs voor dit tweeklaviers-orgel bedraagt 

f. 5.500,--. De kerkenraad vindt de prijs te hoog, zij wil voor enkele registers de ruimte op de lade reserveren. 

Bätz deelt mee, dat die bezuiniging slechts gering is en dat de ervaring leert, dat een dergelijk instrument 

nooit voltooid wordt. Op 10 juni 1837 bezoekt Bätz de kerk, levert een plan voor een kleiner instrument voor 

f. 4.700,-- à f. 4.800,--. 

De kerkenraad krijgt door nieuwe intekenacties en een extra gift de nodige gelden binnen en sluit met Bätz 

een contract voor de bouw van een orgel met twee klavieren voor f. 5.500,--; Bätz brengt nog enkele wijzi-

gingen in de dispositie aan. Bij de bouw luidt de dispositie: 

 

Manuaal.   Bovenklavier. 

Prestant 8  Holpijp 8 

Bourdon 16  Viola di Gamba 8 vanaf a. 

Roorfluit  8  Salicionaal 4 

Octaaf 4  Roorfluit 4 

Fluit 4  Gemshoorn 2 

Quint 3  Tremulant 

Superoctaaf  2 

Cornet   V. 

Mixtuur   II-IV-V-VI. 

Trompet 8  Gehalveerde manuaalkoppel. 

 

De Viola di Gamba zal tot gis zijn, de bas verder sprekend in de Holpijp; stemming gelijkzwevend, krachtig, 

tevens lieflijk en mollig geïntoneerd; prijs incl. 2 vazen en een muziektrofee. In plaats van 2 vazen en een 

muziektrofee ziet de kerkenraad van de Doopsgez. Kerk zag liever drie beelden van Geloof, Hoop en Liefde 

op het orgel, ziet later toch daar van af. 

Op 27 aug. 1838 komt het orgel naar de doopsgez. Oostzijderkerk te Zaandam; Witte begeleidt het transport 

van het orgel. In nov. 1838 komt het orgel gereed en wordt op 15 nov. 1838 gekeurd met een positieve uit-

slag. Behalve enkele organisten heeft Witte het zelf bespeeld. Op 18 nov. 1838 wordt het orgel ingespeeld. 

Jonathan Bätz en Christian G.F. Witte zijn aanwezig bij de inspeling. Het front heeft een indeling gekregen 

van: 

  10  10 

 7  10  7  10  7 

Ondanks dat het bedrijf op naam staat van Jonathan Bätz is het orgel gebouwd door Christian G.F. Witte. 

Witte is sinds 1833 compagnon van Bätz. Jonathan Bätz sterft in 1849 en Witte neemt het bedrijf over. In het 

bedrijf van Bätz-Witte werken Pieter Flaes en Georg Diederik Brunjes als meesterknechten. Zij hebben ook 

zodanig aan dit orgel meegewerkt. In 1842 beginnen zij te Amsterdam met een eigen bedrijf en leveren o.m. 

in de Zaanstreek een aantal orgels (prot. Oostzijderkerk te Zaandam, prot. Grote Kerk te Westzaan, Doops-

gez. Kerken te Wormerveer, Koog a/d Zaan en vm. Ned. Herv. Kerk te Zaandijk). Enkele jaren later ont-

vangen zij opdrachten tot de restauratie van het Duyschot-orgel in de herv, Westzijderkerk te Zaandam, het 

Müller-orgel in de Lutherse Kerk te Zaandam en de afbouw van het Quelhorst-orgel in de Ned Herv. Kerk te 

Krommenie. 

 

Verder verloop van de historie en onderhoud te Zaandam. 

Op 21 nov. 1838 tekent de fa. Bätz een onderhoudscontract voor f. 40,-- per jaar. In 1860/’61 plaatst Witte 

het orgel in een nieuwgebouwde kerk van de Doopsgezinden (‘de Doofpot’) aan de Oostzijde. Op 1 dec. 

1867 is ‘s morgens om 9 uur in de kerk een brand ontstaan en is ontstaan door een verwarmingstoestel. Door 

snelle hulp is de schade hiervan beperkt. Van 3 dec. 1867 tot 7 jan. 1868 moet het orgel van deze brandscha-

de worden hersteld. Witte geeft ter overweging een standaardreparatie uit te voeren, maar de kerkenraad be-

sluit dit uit te stellen. Witte begroot het herstel op f. 600,--, later blijkt dit bedrag te laag getaxeerd te zijn. In 

1904 wordt het onderhoud opgedragen aan W. van Dijk. In 1953 wordt de Doopsgez. Kerk aan de Oostzijde 

gesloten en wordt verkocht. De Doopsgezinden dachten het orgel te kunnen behouden voor de kerkzaal in 

het nieuw te bouwen verzorgingshuis ‘Mennistenerf’ te Zaandam. Het orgel wordt door Flentrop uit de kerk 

gehaald en wordt zonder balgen opgesteld in de Doopsgez. Kerk (‘het Nieuwe Huys’) aan de Westzijde te 

Zaandam. Het plaatsen in het verzorgingshuis is niet door gegaan en stond dus in afwachting voor verkoop 

en een geschikte plaats. 

 

Het Bätz-orgel te Krommenie. 

In 1968 koopt de Ned. Herv. Kerk te Krommenie het Bätz-orgel van de Doopsgez. Kerk te Zaandam. Flen-

trop-Orgelbouw restaureert het orgel en plaatst het instrument in deze kerk. De oorspronkelijk 2 spaanbalgen 
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waren op moment van restauratie en plaatsing in Krommenie zoek. Bij de restauratie van 1968 is een nieuwe 

magazijnbalg geplaatst. Twee jaar later kwamen de oorspronkelijke balgen tevoorschijn op de zolders van 

het Doopsgezind Weeshuis te Zaandam. Zover bekend zijn deze balgen geplaatst in het orgel in de Grote  of 

St. Nicolaaskerk te Edam. 

In de loop van tijd was het bovenwerk uitgebreid met Prestant 8’ en de Gemshoorn 2’ vervangen door Dul-

ciaan 8’. Bij de restauratie van 1968 bleef de Prestant 8’ gehandhaafd, de Dulciaan werd weer vervangen 

door een Gemshoorn 2’. Adviseur bij deze restauratie is Willem Hülsmann te Amersfoort. De klaviatuur be-

vindt zich aan de zijkant. De cancellen hebben op de hoofdwerklade de volgorde: 

f’’’ ← gis’’ , g’’ , fis’’ ← C, Cis → f’’. 

De oorspronkelijke registerplaatjes zijn verdwenen. 

In april/mei 2010 heeft het orgel een onderhoudsbeurt gehad, uitgevoerd door Flentrop-Orgelbouw te Zaan-

dam. De dispositie luidt: 

 

Manuaal I, Hoofdwerk, C-f’’’. Manuaal II, Bovenwerk, C-f’’’. 

Bourdon 16  Prestant 8 

Prestant 8  Holpijp 8 

Roerfluit 8  Viola di Gamba 8 

Octaaf 4  Salicionaal 4 

Fluit 4  Roorfluit 4 

Quint 3  Gemshoorn 2 

Octaaf 2 

Mixtuur 2 III-VI. 

Cornet  IV; disc. Speelhulpen. 

Trompet 8 b/d. Klavierkoppel, b/d; 

   Tremulant (inliggend) op Bovenwerk; 

Pedaal, C-c’.   Afsluiter Hoofdwerk; 

aangehangen.   Afsluiter Bovenwerk. 

 

Samenstelling Mixtuur: 

C =    2 1 1/3 1 

c =   2 2/3 2 1 1/3 1 

c’ =  4 2 2/3 2 1 1/3 1 

c’’ = 4 4 2 2/3 2 2/3 2 2 

 

 

Samenstelling Cornet op c’: 4 2 2/3 2 1 3/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bronnen: 

 - ‘brandkroniek vanaf 1656 tot september 1906’, verzameld door n. van pommeren te koog a/d zaan, 2e 

druk, n.v. zaanl. stoomdrukkerij te koog a/d zaan;  

 - ‘selden tyt sonder stryt’, blz. 52 t/m 57, uitgave ned. herv. gemeente krommenie, 1969; 

 - ‘toer in’-orgeltochten, 3 juli 1976, 2 aug 1986 en 16 aug 1989; 

 - ‘de mixtuur’, no. 24, feb. 1978 en no. 69, nov. 1991, uitgave 'de mixtuur' te schagen; 

 - ‘orgelmakers bätz, 1739-1849’, door gert oost, 2e herziene druk 1977; 

 - ‘orgels in noord-holland’, blz. 135/136, uitgave stg. kunst en cultuur (vh 'toer in'), haarlem, 1996; 

 - stg. orgeltochten noord-holland, 16 aug. 2008; 

 - webpagina ‘orgels in noord-holland’, 28 nov. 2012. 
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KROMMENIE, ned. herv. NICOLAASKERK. 

 

Quelhorst-orgel. 

In 1817 gaf de Kerkenraad van de Ned. Herv. Kerk te Krommenie aan de Classis te kennen, dat in haar Ge-

meente verlangen leefde naar een meer muzikale begeleiding van het godsdienstig gezang. Tot dan toe vond 

deze incidenteel plaats door koor en/of orkest. Een intekenlijst bij de lidmaten werd zo succesvol; 157 perso-

nen zouden in totaal f. 3.370,40 bijeenbrengen, dat aanbesteding van een nieuw orgel volgde. Het werk werd 

gegund aan de orgelmakers ‘Kwelhorst en Comp’. 

Twee jonge orgelmakers, zoon en neef van de uit Duitsland afkomstige George H. Quelhorst hadden zich, na 

diens dood in 1836, in Amsterdam gevestigd. In 1841 overleed echter ook de neef waarna zoon Georg H.W. 

de bouw van het orgel staakte. Na een vonnis van de rechtbank te Amsterdam werd aan de orgelmakers Flaes 

en Brunjes opgedragen het werk naar het oorspronkelijk bestek van de in gebreke gebleven aannemers en op 

hun kosten te voltooien. Met twee klavieren en een vrij pedaal telde het orgel 18 registers. De kas was uitge-

voerd in neo-gothische stijl, geflankeerd door twee pedaaltorens. Opsneden in accoladevorm bekroonden de 

grotere frontpijpen. 

Waarschijnlijk als eerste grote tweeklaviersorgel in Nederland was het voorzien van een in de dan recente 

orgelbouw ontwikkelde magazijnbalg als reservoir voor een bevredigende windvoorziening. Op 17 maart 

1844 vond de inwijding van het orgel plaats met een concert van een feestelijke ochtenddienst en ’s middags 

een concert door J.M. Martens, org. van de Nieuwe Kerk te Amsterdam. De kaartverkoop hiervoor bracht  

f. 1.218,50 op; naast zijn reiskosten ad f. 9,50 ontving de organist een gratificatie van f. 40,--. Het orgel was 

aanbesteed voor f. 4.650,--; tezamen met bijkomende kosten is f. 6.223,11 aan het orgel uitgegeven. 

In 1912 is de tractuur gepneumatiseerd en zijn er enige wijzigingen aangebracht doch er bleef sprake van een 

hoogst interessant orgel. In 1928 werden de orgeltrappers bedankt voor bewezen diensten en plaatste de fa. 

Flentrop voor de somma van f. 380,-- een electrische motor. 

Wellicht als gevolg van het feit, dat de begroting van de eind 1959 gestart actie tot restauratie van het kerk-

gebouw steeds omvangrijkere cijfers liet zien, is het orgel in 1964 aan een Friese opkoper voor f. 2.500,-- 

verkocht, waarna het eerst tot 1969 nog dienst heeft gedaan in de Grote Kerk te Monnickendam ter vervan-

ging van het aldaar in restauratie zijnde orgel. 

Weliswaar vergde het orgel als gevolg van achterstallig onderhoud en onder invloed van de deplorabele 

staat, waarin het kerkgebouw verkeerde en waarbij een provisorische plafondplaat de organist tegen vallend 

puin diende beschermen, enige inventiviteit van de bespeler, doch ook door terzake deskundigen wordt de 

vernietiging er van nog altijd betreurd. 

 

 

Deze gegevens is de originele tekst, dat ingelijst onder het orgel hangt. 
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Manuaal I. 

 

8 registers à 54 toetsen    = 432 toetsen │ 

Cornet IV disc. (vanaf c’) à 54 toetsen =  120 pijpen │ 

Mixtuur III-IV à 54 toetsen:      │ 

 18  toetsen x 6 pijpen = 108 pijpen │   │ 

 18  toetsen x 5 pijpen = 90 pijpen │   │ 

 11  toetsen x 4 pijpen = 44 pijpen │   │ 

 7 toetsen x 3 pijpen = 21 pijpen │ 263 pijpen │  815 pijpen 

 ---- 

 54  toetsen 

 

 

Manuaal II. 

 

Viola di Gamba vanaf a à 54 toetsen =  33  pijpen │ 

5 registers à 54 toetsen    = 270 pijpen │  303 pijpen 

           ------- 

   totaal aantal pijpen     1.118 pijpen 

           ==== 

 

Van de Mixtuur ziet de verdeling aantal pijpen per toets als volgt uit uit: 

 3  toetsen x 6 pijpen = 18 pijpen 

 6 toetsen x 5 pijpen = 30 -- 

 7 toetsen x 4 pijpen = 28 -- 

 7 toetsen x 3 pijpen = 21 -- 

 4  toetsen x 4 pijpen = 16 -- 

 12 toetsen x 5 pijpen = 60 -- 

 15  toetsen x 6 pijpen = 90 -- 

    ---- 

  totaal  263 pijpen. 

    === 

 

De indeling van het front wordt in het orgeljargon met cijfers uitgedrukt. Het orgel bij ons in de kerk is dat: 

  10  10 

 7 10 7 10 7 

De betekenis het volgende: 

 - de plaats van de torens en onderste tussenvelden staan de onderste regel met het aantal pijpen; 

 - de regel erboven de bovenste tussenvelden. 

De torens hebben elk 7 pijpen en zijn sprekend en de tussenvelden zijn gedeeld en hebben elk 10 pijpen, de-

ze zijn niet sprekend (dus loos). Het aantal pijpen van 1.118 zijn incl. de 3 torens (3 x 7 pijpen) plus de loze 

pijpen van 4 x 10 pijpen; opgeteld worden het pijpenbestand 1.158 pijpen. 

 

In de dispositie vermelde voetmaten zijn in cijfers uitgedrukt, maar de registers met meerdere pijpen op één 

toets zijn in Romeinse cijfers uitgedrukt, zoals de Mixtuur en Cornet. 

 

Klavieromvang is van C groot octaaf naar f klein octaaf drie gestreept (notatie C-f’’’). 

Dit betekent het volgende: 

 - groot octaaf is van  C-B 

 - klein octaaf is van c-b 

 - klein octaaf ééngestreept c’-b’ 

 - klein octaaf tweegestreeft c’’-b’’ 

 - klein octaaf driegestreeft c’’’-b’’’ 

Dit betekent niet dat de octaafbenamingen qua inhoud verschillende lengtes hebben, maar geeft alleen een 

plaatsbepaling op het klavier aan. In de muziektheorie heeft elk octaaf 2 hele tonen - 1/2 toon - 3 hele tonen - 

1/2 toon of 12 halve tonen. Dit betekent op het klavier 12 toetsen per octaaf. 
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De bovenste rij is voor het bovenmanuaal; de onderste rij is voor het ondermanuaal dat tevens hoofdmanuaal 

is. Dispositie is: 

 

Manuaal I, Hoofdwerk, C-f’’’. Manuaal II, Bovenwerk, C-f’’’. 

Bourdon 16  Prestant 8 

Prestant 8  Holpijp 8 

Roerfluit 8  Viola di Gamba 8 

Octaaf 4  Salicionaal 4 

Fluit 4  Roorfluit 4 

Quint 3  Gemshoorn 2 

Octaaf 2 

Mixtuur 2 III-VI. 

Cornet  IV; disc. Speelhulpen. 

Trompet 8 b/d. Klavierkoppel, b/d; 

   Tremulant op Bovenwerk; 

Pedaal, C-c’.   Afsluiter Hoofdwerk; 

aangehangen.   Afsluiter Bovenwerk. 

 

De dispositieopgave is niet in volgorde zoals de registers in het orgel bevinden: 

 

Bovenste rij is    G 2;  R 4;  S 4;  H 8;  VdG 8;  P 8; 

Onderste rij T 8b; T 8d; M; O 2; F 4; Q 3;  O 4;  R 8;  B 16; C ; P 8; Ventiel 

 

Links van het manuaal bevindt zich  Klavierkoppel bas 

   Afsluiter Bovenmanuaal 

   Afsluiter Ondermanuaal 

   Tremulant, inliggende op BW 

 

Rechts van het klavier bevindt zich  Klavierkoppel disc. 

 

De beide afsluiters mag niet mee gewerkt worden. De tremulant werkt ook niet. 

Het klavier bevindt zich aan de linkerkant van het front; dit betekent, dat de Prestanten van beide klavieren 

aan de rechterkant bevinden. 

Bourdon 16 half uitgetrokken werkt min of meer alleen op pedaal. 

 

 


