
Het uurwerk bevindt zich, als gezegd, in de toren van de Hervormde kerk. De projectgroep Har-
melen vreest dat de toestand van dit zeldzame uurwerk in de loop der jaren door stilstand, oxyda-
tie, stof en dergelijke steeds meer te wensen zal overlaten. Bovendien is het niet gemakkelijk toe
gankelijk. Het bestuur van de projectgroep Harmeien streeft er sinds enige jaren naar dit histori
sche uurwerk op een voor het publiek beter toegankelijke plaats ten toon te stellen, waarbij het 
goed onderhouden wordt en vooral: in werking gehouden. Helaas heeft de projectgroep hiervoor 
tot nu toe van het Harmelense gemeentebestuur geen toestemming gekregen. 

Met dank aan J. Gosman, W. Letteboer en A. van Rooijen. 

Noten 
1. Warmels-van Kooten, H. Harmelen, 's Heeren Gerechtsplaats van 1900 tot nu (Hulst 1993), 
p. 34-36. 
2. Archief Gemeente Harmeien, inv.nr. 1472, Overeenkomst tot levering van een luidklok tussen 
Gebroeders Van Bergen en gemeentebestuur Harmeien (Harmeien, 11 juli 1901 ). 
3. Warmels-van Kooten, 1993, p. 36, 39. 
4. Archief Gemeente Harmeien, inv.nr. 1472, Brief R. van Bhoshard aan de burgemeester van 
Harmeien (Barneveld, 21 oktober 1883). 
5. Archief Gemeente Harmeien, inv.nr. 1472, Besluit van de raad van de gemeente Harmeien 
(Harmeien, 11 oktober 1901). 
6. Het échappement, ofwel 'ontsnapping', reguleert en controleert met behulp van de slinger de 
constante kracht die door de hangende gewichten wordt uitgeoefend en brengen zo het uurwerk 
op regelmatige wijze in gang. De term 'sterrengang' is niet erg bekend; bij nadere inspectie van 
het uurwerk in de Harmelense toren blijkt het te gaan om een échappement in de vorm van een 
spil, rondom voorzien van zes armen, zodat een stervorm ontstaat. 
7. Archief Gemeente Harmeien, inv.nr. 1472, Overeenkomst tot levering van een torenuurwerk 
tussen F. van de Kerkhof en zonen ( Aarle-Rixtel) en het gemeentebestuur van Harmeien (Harme
ien, 25 november 1901). 
8. Brief van M. van de Kerkhof Ingenieursbureau BV te Aarle-Rixtel aan Bouwbedrijf Van Vil-
steren BV te Harmeien (Aarle-Rixtel, 9 oktober 1995), aanwezig in het archief projectgroep Har-
melen Stichts-Hollandse Historische Vereniging. 

Fragmenten uit de geschiedenis van het orgel van de Nederlands 
Hervormde Kerk in Kamerik 

door C. Timmerman 

Op last van de Rijksoverheid werd in 1829 de uit de veertiende eeuw daterende Hervormde kerk 
van Kamerik wegens bouwvalligheid gesloten en enige tijd daarna gesloopt. Op grond van di
verse beschrijvingen en stukken omtrent reparaties aan de kerk is het aannemelijk dat er in deze 
kerk nooit een orael heeft aestaan. 
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In 1834 wordt de nieuwe Kamerikse kerk in gebruik genomen. In deze kerk wordt een orgel ge
plaatst, dat betaald wordt door de ambachtsheer van Kamerik-en-de-Houtdijken, Diederik Gre-
gorius vanTeylingen, samen meteen aantal niet met name genoemde lidmaten van de kerk.' Het 
orgel wordt door Van Teylingen voor de som van 700 gulden aangekocht van de Goudse orgel
maker J.F. In der Maur en B.J. Gabry. Over deze firma is weinig bekend, maar wel dat zij zich 
hoofdzakelijk bezig hield met het bouwen van zogenaamde kabinetsorgels.2 

Over de herkomst van dit orgel bestaat een tweetal opvattingen. Inde Bibliotheekvan het Haagse 
Gemeentemuseum bevinden zich twee bronnen, waarin het Kamerikse orgel vermeld wordt. In 
de Dispositieverzameling G.H. Broekhuyzen staat vermeld, dat het orgel in 1834 gemaakt werd 
bij B.J. Gabry Azn., orgelmaker te Gouda. Het werd 'geëxamineerd' en voor het eerst bespeeld 
door de klokkenist Visser uit Gouda en ingewijd door de 'leraar A. Schottman'.3 Met de laatste 
moet bedoeld zijn ds. A. Schotsman, op dat moment predikant te Kamerik. 
Er is nog een tweede verzameling, Disposities der Merkwaardigste Kerk-Orgelen van de Goudse 
orgelbouwer Joachim Hess. In een vervolg, in handschrift van Hess en/of Gabry, komt het Ka
merikse orgel ook voor, met dezelfde registers als vermeld door Broekhuyzen, maar met als aan
tekening: 'geplaatst door B.J. Gabry (Azn) ' en 'geen nieuw, maar een zeer oud werkje'.4 Voorts 
staat er aangetekend wat er bij de ingebruikneming is gezongen en dat het orgel is ingewijd door 
ds. Broekman (hetgeen niet juist is). De organist kreeg gelegenheid om zich op het orgelspel te 
bekwamen met behulp van een huisorgel, dat gedurende het jaar 1835 door Gabry voor een 
vriendenprijsje aan de Nederlandse Hervormde gemeente verhuurd werd. 
Het laatstgenoemde manuscript is later in druk uitgegeven, maar zonder de vermelding van de in 
een andere hand geschreven toevoegingen; het gegeven dat het hier om een ouder orgel gaat is 
dus in de gedrukte versie achterwege gelaten.' Ondanks de grote hoeveelheid bronnen in het 
Haagse Gemeentemuseum met betrekking tot orgels (o.a. ook over die in Woerden en Bodegra
ven) ben ik er nog niet in geslaagd de herkomst van het orgel te traceren. 
Het Kamerikse orgel heeft het ruim zestig jaar volgehouden, maar bleek toch niet voldoende te 
zijn om het kerkgezang naar behoren te kunnen begeleiden. Door een schenking van 1700 gulden 
door een lid van de Nederlandse Hervormde gemeente van Kamerik, H. Verweij, kon de kerk
voogdij gaan denken over de aanschaf van een ander of een nieuw instrument. Dit lukte in 1898 
bij de Tielse orgelbouwer B.J. van Eldik, die waarschijnlijk heeft bemiddeld bij de verkoop van 
het oude orgel: dit werd voor 300 gulden verkocht aan de Christelijk Gereformeerde kerk van 
Aarlanderveen.6 Met de opbrengst van het oude orgel en de bovengenoemde gift kon voor 2000 
gulden het nieuwe orgel worden gekocht. Er waren nog wel wat bijkomende kosten zoals ver
voerskosten en de kosten van logies voor de plaatsers van het orgel.7 

Op het orgel werd het jaartal 1898 aangebrachten het werd meteen meditatie over psalm 150 in 
gebruik genomen. Het was een orgel volgens het mechanisch systeem met twee klavieren en een 
aangehangen pedaal, verdeeld over hoofdwerk en bovenwerk. In 1933 werd er een electrische 
windvoorziening in het orgel aangebracht. 
In de jaren '60 begon ook dit orgel slijtage te vertonen. Het orgel kreeg 'bijspraak' en het mecha
niek werd allengs slechter; daardoor werd het ontoereikend voor de zangbegeleiding. De kerk
voogdij werd door haar adviseur met betrekking tot het orgel, de heer G. Wortman te Kamerik, 
aangeraden het bestaande orgelfront te handhaven, maar het orgel te voorzien van een rugwerk; 
ook werd geadviseerd het orgel uit te breiden. 
In 1969 werd inderdaad besloten tot restauratie en uitbreiding van het orgel over te gaan. Via al
lerlei acties werden de benodigde gelden verzameld: in de kerk stonden orgelpijpjes, waarin de 
kerkgangers hun bijdrage konden deponeren, ds. Tukker (zelf ook een bekwaam organist) 
maakte een grammofoonplaat met orgels uit de omgeving en de organisten schreven bedelstukjes 
in de kerkbode. In 1971 was het geld bijeengebracht en werd door de firma Blank uit Herwijnen 
met de werkzaamheden begonnen. Het werk werd in september 1972 opgeleverd en had circa 
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Het orgel in de Christelijk Gereformeerde kerk van Aarlanderveen, dat tussen 1834 en 1898 in de 
Kamerikse Hervormde kerk heeft gestaan. Foto: collectie werkgroep Kamerik Hugo Kotestein. 
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Het Eldik-orgel uit 1898 in de Kamerikse Hervormde kerk, links voor en rechts na de restauratie. 
Foto 's: collectie werkgroep Kamerik Hugo Kotestein. 

65.000 gulden gekost. Kort daarna werd het gerestaureerde orgel door ds. Tukker met een medi
tatie en een improvisatie op psalm 150 ingewijd, gevolgd door een concert door de organist Her
man van Vliet, die de vele mogelijkheden van het instrument liet horen.8 

Het is een mooi orgel geworden: de bestaande kast was naar achter verplaatst en het was voor
zien van een door adviseur Wortman ontworpen rugwerk. Het schildersbedrijf Koren uit Kame
rik schilderde het in wit met goud. Nog altijd zorgt dit instrument voor de begeleiding van de 
zang gedurende de kerkdiensten. 

De dispositie van het Kamerikse orgel uit de periode 1834-1898: 

1. Prestant in 't gezicht 4" 
2. Basfluit 8'bas 
3. Prestant 8' discant. 
4. Holpijp 8' 
5. Fluit 4" 
6. Quint 3 
7. Octaaf 2" 
8. Cornet 3 sterk 
9. Mixtuur 2 en 3 sterk 
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De dispositie van het huidige Kamerikse orgel: 

Hoofdwerk: 
Prestant 8' 
Roerfluit 8' 
Octaaf 4' 
Nasard 3' 
Octaaf 2' 
Mixtuur 3-4 sterk (nieuw 
Trompet 8 (nieuw) 

Pedaal (nieuw): 
Subbas 16' 
Gedekt 8' 
Fagot 16' 

Rugwerk: 
Holpijp 
Prestant 
Roerfluit 
Octaaf 
Sexquilter 

4 ' (nieuw) 
4' 
2"( gedeeltelijk nieuw) 
2 sterk C t/m b 3 ' (nieuw) 

Koppelingen: 
Hoofdwerk rugwerk (nieuw) 
Pedaal hoofdwerk (gedeeltelijk nieuw) 
Pedaal rugwerk (nieuw) 
Tremuland rugwerk (nieuw) 

Lijst van organisten van de Hervormde kerk van Kamerik sedert 1834 

1834-1874 Gerrit van Donk 
1874-1904 JanNehmelman 
1874-1914 Jan Meesters 
1904-1916 Johan van der Wal 
1916-1925 Hermien Bongers 
1925-1933 Jeanne Bongers 
1933-1968 Hendrikus Pijnse van der Aa 
1968- KeesRomijn 
1968- Hennie Oskam 

Lijst van orgeltrappers van de Hervormde kerk van Kamerik 1834-1933 

1834-1841 Jacob van Eyk 
1841-1846 de weduwe van Jacob van Eyk 
1846-1891 Arie Koren 
1891-1898 Gij sbert Koren 
1898-1920 Jan de Lange 
1920-1933 Hendrikus Pijnse van der Aa 

Hoewel het orgel sedert 1933 electrisch werd 'aangetrapt' heeft in 1944 en 1945 Johan Blijleven 
nog als orgeltrapper gefungeerd; in verband met de oorlogsomstandigheden was er in die jaren 
geen stroomvoorziening in de kerk en moest er teruggegrepen worden op de oude praktijk van 
het orgeltrappen. 

Met dank aan de medewerkers van het Haags Gemeentemuseum/Museon en de heer H. Nap te 
Kamerik. 

Noten: 
1. Blom, H.C.P. 'Inventaris van de archieven der Hervormde Gemeente te Kamerik, 
in: Kerkelijke archieven, dl. 17 (Leidschendam. 1988), p. 41. 

1700-1979' 
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2. Verloop, G. 'Johannes Casper in der Maur' in De Mixtuur, maart 1972, p. 98-99. 
3. Dispositieverzameling van G.H. Broekhuyzen, eigendom van de familie Zwart en bewerkt 
door A.J. Gierveld. 
4. Bibliotheek Haags Gemeentemuseum, manuscript onder nr. 67G22. 
5. Hess, J. Dispositiën van Kerk-Orgelen, welke in Nederland worden aangetroffen (Amsterdam, 
1907). 
6. Archief Nederlandse Hervormde gemeente van Kamerik, notulen Kerkenraad 28-8-1898, 
inv.nr. 3. 
7. A.v., rekening Kerkvoogdij, 1897-1898, inv.nr. 257. 
8. A.v., stukken betreffende het orgel, inv.nr. 242. 

Een gezinsdrama aan de Hoogstraat in Montfoort 

door Kees Vossestein 

Uit de notulen van de buitengewone vergadering van het Intermediair Gemeentebestuur van 
Montfoort de dato 15 mei 1798: 

'Stond na bekomen permissie binnen Jan Klarenbeek, te kennen geevende, op gisteravond ten 
half 9 uuren gehoord te hebben, dat de vrouw van Gerrit Snel haar uit haar Huis voortvlugtig had 
begeven; dat hij zich daar op ten voorgemelde huijze vervoegt, en aldaar een kind van circa Twee 
Jaaren oud zeer siegt en op het uiterste gevonden had; dat inmiddels Gerrit Snel 't Huis ge-
koomen was, en op het zeggen, van dezelve Snel, dat hij het kind na Woerden bij zijn zuster wilde 
zenden, hij Jan Klarenbeek om hem uit de nood te redden, aangeboden had, het kind wel bij zich 
te willen neemen, en bij zijn vrouw brengen, die nog zuijgende was, en daardoor het kind konde 
voeden; dat voorn: Gerrit Snel daar op zijn kind, in deekens gewonden, des nagts ten twaalf 
Uuren ten huijze van hem J. Klarenbeek gebragt had; dat vervolgens gem: kind des morgens tus-
schen 3 en 4 uuren was overleeden; dat Hij Jan Klarenbeek zich toen naar het Huijs van Gerrit 
Snel begeven, edoch dezelve niet thuis gevonden hebbende, van dit geval aan den Huisvrouw van 
Adam Verboog, als aan Gerrit Snel vermaagschapt zijnde had kennis gegeeven en verzogt hem 
hier in te willen raaden, doch dat deze gezegt had hem Klarenbeek hier in geen raad te kunnen 
geven; waarmee hij zich verpligt gerekent had van het een en ander aan deeze Vergadering be-
rigt te moeten geeven. De deliberatie hierover een aanvang zullende neemen, liet Gerrit Snel zich 
aandienen, en bevestigde het bovenstaande gedeponeerde, verklarende weijders het Lijk van zijn 
kind nazich te zullen meenemen, en behoorlijk te laten begraven. Waar meede bij de Vergadering 
genoegen genoomen is. ' 

Gerrit Snel was smid en veerschipper op Woerden. Vanwege zijn schippersfunctie kon hij niet 
elke dag thuis zijn. Het gezin woonde op de hoek van de Hoogstraat en de Havenstraat in Mont
foort. De genoemde vrouw van Adam Verboog; Mechelina Allan, aan wie Klarenbeek raad 
vroeg, werkte in Montfoort als vroedvrouw. Wat mevrouw Snel bewoog haar huis en kind te ver
laten, is niet bekend. Kennelijk kwamen politie en justitie in het geheel niet aan het geval te pas. 
Het echtpaar Snel kreeg in 1799 een nieuwe baby. De notulen van het na de staatsgreep van janu
ari 1798 gevormde Intermediaire Gemeentebestuur berusten in het gemeentearchief van Mont
foort (Stadsarchief Montfoort ( 1329) 1485-1813 ( 1847), inv.nr. 55). 
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