
De orgels van de Loenense Ludgeruskerk 

Op 11 juni 1945 brak in de - sinds 1578 
Nederlands Hervormde - Ludgeruskerk in 
Loenen aan de Vecht tijdens loodgieters werk
zaamheden aan het dak brand uit. 
De toren en het koor bleven hierbij gespaard, 
maar het middenschip brandde geheel uit. 
Helaas werd ook het door de firma Bätz in 
1786/1787gebouwde orgel verwoest. 

Vrijwel meteen na zijn komst naar Loenen (in 
het midden van de achttiende eeuw), begon 
Predikant J. Wilmet aan te dringen op de 
aanschaf van een orgel. Naar zijn overtuiging 
was zeker in de zomer, als door de aanwezig
heid van de bewoners van de buitenplaatsen 
aan de Vecht de kerk voller was dan normaal, 
de aanwezigheid van een orgel als begelei
dingsinstrument tijdens kerkdiensten absoluut 
noodzakelijk. 

De inwoners van Loenen vonden wel dat hij 
gelijk had, maar geld voor een orgel hadden 
ze niet, laat staan voor een organist. 
Vrouwe Nicolaä Gertruid Smissaert, weduwe 
van Mr. IJsbrand Kieft Balde en vrouwe van 
Kronenburgh en Loenen bracht niet alleen 
redding wat het orgel betreft, maar ze maakte 
het door haar schenking ook mogelijk om de 
kerk te verfraaien. Ze deed de kerk namelijk 
niet alleen een orgel cadeau, maar ook een 
nieuwe preekstoel en een oksaal (een galerij 
boven het kerkportaal bestemd voor de zan
gers en het orgel). Het koor werd door een 
wand van het schip gescheiden, maar bleef 
door middel van twee deuren toegankelijk. Dit 
ontwerp was afkomstig van de Amsterdamse 
stadsarchitect Abraham van der Hart. Voor de 
tegen deze wand geplaatste, fraai gesneden 
preekstoel was de beeldhouwer Anthony 
Ziezenis verantwoordelijk. De opdracht voor 
de bouw van een nieuw orgel ging naar de 
bekende firma Bätz uit Utrecht. 

De firma Bätz. 
De stichter van de firma, Johann Heinrich 
Hartmann Bätz, vestigde zich in 1739 als 
zelfstandig orgelbouwer in Utrecht. Nogal een 

waagstuk in die dagen! Na het overlijden van 
Godert van Pisa in 1648 had namelijk geen 
orgelbouwer het meer aangedurfd om zich in 
Utrecht te vestigen, omdat het zwaartepunt 
van het Nederlandse orgelbezit sedert circa 
1630 niet meer in stad en gewest Utrecht was 
gevestigd, maar in Holland, Friesland en Gro
ningen. De stad Utrecht kon een orgelbouwer 
die op zoek was naar werk in het midden van 
de zeventiende eeuw eigenlijk alleen het 
onderhoud van enkele bestaande orgels aan
bieden en in andere Stichtse steden en dor
pen was het net zo. Wie was deze J.H.H. Bätz 
en waarom vestigde hij zich juist in Utrecht? 
"Johann Heinrich Hartmann Bätz, gebürtig 
van Frankenroda in Sachsen Gotha, is orgel
maker" zo luidt de eerste vermelding van 
Bätz' aanwezigheid in Utrecht. Zijn naam werd 
ook wel als Beetz, of Beets gespeld, ook door 
hemzelf, hetgeen er niet alleen op zou kunnen 
duiden dat hij graag Nederlander wilde zijn, 
maar ook dat zijn naam als 'Beets' uitgespro
ken moet worden en niet zoals later gebruike
lijk werd als 'Bets'. 

J.J.H.Bätz werd aanvankelijk opgeleid tot 
meubelmaker en meldde zich in 1729 als 
meubelmakersgezel bij de firma Christoph 
Thielemann, Orgel- und Instrumentenmacher 
te Gotha, in het keurvorstendom Sachsen, 
waar hij vier jaar in de leer ging. Na deze 
periode verliet hij het genoemde bedrijf om 
zijn opleiding tot meester - orgelmaker elders 
voort te zetten. Zoals meer van zijn landgeno
ten koos hij ervoor om dat te doen in de 
Republiek der Verenigde Nederlanden, omdat 
orgelbouwer hier, anders dan in Duitsland, een 
vrij beroep was. Daarbij bestond hier een 
grote belangstelling voor het orgelspel en 
waren er om die reden dus nogal wat orgels 
die onderhouden moesten worden. Geleidelijk 
aan ontstond ook een behoefte aan nieuwe 
orgels als begeleidingsinstrument in de kerk
diensten en als concertinstrument tijdens 
orgelbespelingen, die eens per week of eens 
in de twee weken in veel plaatsen tijdens 
marktdagen werden gehouden. 



Absolute zekerheid hierover is er niet, toch zijn 
er aanwijzingen dat J.J.H.Bätz in het voorjaar 
van 1733 in Utrecht arriveerde waar op dat 
moment de twee orgelbouwers Willem van 
Limburg en Albertus van Os werkzaam waren, 
die uitsluitend waren belast met onderhouds
werkzaamheden aan de bestaande, oude 
orgels in de stad. En toen het kerkbestuur een 
uitgebreide restauratie van het orgel in de 
Nicolaïkerk nodig vond, werd hiervoor iemand 
van buiten Utrecht aangetrokken: Christian 
Müller. Het is zeer waarschijnlijk dat Christian 
Müller bij zijn restauratiewerkzaamheden aan 
het orgel van de Nicolaïkerk is geassisteerd 
door de jonge J.J.H Bätz. Zeker is dat hij hem 
als meesterknecht meenam toen hij na de 
voltooiing hiervan begon aan de bouw van het 
orgel in de Grote - of St. Bavokerk in Haarlem, 
een opdracht die hem wereldberoemd zou 
maken. 

Toen het Haarlemse orgel af was, begon 
J.J.H. Bätz een eigen bedrijf in Utrecht, waar 
hij de orgelsituatie kende en waar intussen 
een gunstigere wind was gaan waaien wat de 
werkgelegenheid betreft: Willem van Limburg 
was overleden en Albertus van Os was naar 
Zeeland verhuisd. Concurrentie van deze twee 
had J.J.H. Bätz dus niet meer te vrezen, de 
vraag naar nieuwe orgels nam alleen maar toe 
en de centrale ligging van de stad maakte het 
mogelijk om het werkterrein naar noord en 

zuid uit te breiden. Gesteund door zijn leer
meester Christian Müller lukte het J.J.H. Bätz 
een bloeiend orgelbedrijf van de grond te 
krijgen, dat onder drie achtereenvolgende 
generaties Bätz (tot 1849) en vervolgens 
onder twee generaties Witte (tot 1902) bleef 
voortbestaan. 
Voor zover bekend bouwde J.J.H.Bätz 16 
nieuwe orgels, waarvan er nog 9 in gebruik 
zijn. Op 13 december 1770, tijdens de ople
vering van zijn grootste orgel in de Grote of 
St. Lievenskerk in Zierikzee overleed hij. 
Helaas werd dit imposante instrument, dat 
vergeleken kan worden met het Müller-orgel 
in de Bavokerk in Haarlem, in 1832 door 
brand verwoest. 

De tweede generatie 
De beide zonen van J.J.H.Bätz, Gideon Tho
mas en Christoffel, zetten het bedrijf van hun 
vader voort. Van hen is Gideon Thomas 
(1751 -1820) de belangrijkste. 
Onenigheid over de erfenis van hun ouders 
bracht Christoffel ertoe om in 1778 een eigen 
bedrijf te beginnen. Zo staan het rugwerk van 
het orgel in de Bonifaciuskerk in Medemblik 
en het orgel van de Ludgeruskerk in Loenen 
aan de Vecht geheel op zijn naam. Of hij als 
zelfstandig ondernemer meer orgels heeft 
gebouwd, is niet bekend. 
De orgels van de tweede generatie Bätz zijn 
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over het algemeen bescheidener van omvang 
dan die van de stichter van de firma. De oor
zaken hiervoor moeten niet op de eerste 
plaats worden gezocht in de verslechterde 
economische situatie aan het einde van de 
achttiende eeuw maar eerder in de verander
de eisen van de muziekpraktijk, die in het 
rococotijdperk hadden plaatsgevonden. In het 
samenspel met fluiten, violen, hobo's, hoorns, 
trompetten en pauken voldeed een klein 
instrument beter dan een groot. Eén manuaal 
was voldoende en een zelfstandig pedaal was 
voor de Rococo muziek niet nodig. Orgelbou
wers kwamen aan de vraag van organisten 
naar rijke kleurschakeringen tegemoet door 
de registers te verdelen in bas - en discant 
(dat wil zeggen de linker - en de rechterhand), 
waardoor de organist links en rechts een 
verschillende klankkleur kon laten horen. 
Hoewel de orgelbouw in de periode van 1795 
tot 1813 een moeilijke tijd doormaakte - in de 
eerste plaats door de onstabiele politieke 
situatie, maar ook omdat de Hervormde 
Gemeenten na de scheiding tussen kerk en 
staat zelf moesten zorgen voor hun gebouwen 
en hun orgels, hetgeen in vele gevallen leidde 
tot bezuiniging - had Gideon Thomas niet te 
klagen over gebrek aan opdrachten. Hij had 
wel problemen met het verkrijgen van goede 
materialen en het verwerven van goed perso
neel (de mobilisatie eiste vele jonge mannen 
op zodat personeel schaars werd). 
Financieel kregen de beide broers in deze 
moeilijk periode van verschillende kanten 
steun. Zo ontvingen Christoffel en zijn gezin 
een legaat van ƒ. 8000,- van Mr. Gildemeester, 
de peetvader van een van zijn zonen. 
Waarschijnlijk heeft Christoffel zelf echter 
nooit van deze schenking geweten, omdat hij 
op 3 mei 1800 in de Vecht bij Breukelen ver
dronk. 

Het geld van Gildemeester dat op 3 juni 
beschikbaar kwam, werd door zijn broer, die 
geen kinderen had, gebruikt voor de opvoe
ding van Christoffels zonen Jonathan en 
Johan Martin.Toen Gideon Thomas Bätz in 
1820 overleed, zetten zij het bedrijf voort. 
Voor zover bekend bouwde de tweede gene
ratie Bätz 22 nieuwe orgels, waarvan slechts 
de helft nog in gebruik is. Een aantal hiervan 
staat in de Hervormde Kerk in Heukelum 
(1779), de Hervormde Kerk in Breukelen 
(1787), de Lutherse Kerk in Edam (1809), de 

Hervormde Kerk in Vleuten (1812) en de 
R.K.Franciscus Xaveriuskerk in Amersfoort 
(1819). 

De derde generatie. 
Onder de derde generatie, de broers Jonathan 
en Johan Martin Willem, beleefde het bedrijf 
zijn grootste bloeiperiode. Jonathan (1787 -
1849) was de belangrijkste van de twee; hij 
was een ontwikkeld man, die vele functies 
vervulde in de Lutherse Kerkenraad: hij 
beheerde de financiën, pleitte voor vaccinatie 
van de kinderen van de diakonie school en hij 
had een belangrijk aandeel in het muzikale 
leven van de Lutherse Gemeente.Hij was ook 
lid van het muziekcorps van de Utrechtse 
Schutterij (hij speelde trompet) en hij nam deel 
aan het Utrechtse sociëteitsleven. 
Over het leven van zijn broer Johan Martin 
Willlem is minder bekend. Hij woonde tussen 
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1812 en 1818 in Amsterdam waar hij een 
bedrijf had als pianobouwer. De opkomende 
bloei in de orgelbouw bracht hem weer terug 
naar Utrecht waar hij tot 1831 samen werkte 
met Jonathan. Op 3 januari van dat jaar lieten 
de broers via de kranten weten dat de firma 
Gebroeders Bätz werd opgeheven en dat alle 
lopende opdrachten door Jonathan afgehan
deld zouden worden. Over de oorzaak van de 
scheiding tussen beide broers is niets bekend. 
Misschien voelde Johan Martin Willem zich 
verdrongen door Christian Gottlieb Witte, die 
in 1826 vanuit Duitsland naar Nederland was 
gekomen en een goede positie had verworven 
in het bedrijf van Bätz? In ieder geval was hij 
na 1831 nog slechts enkele malen actief in de 
orgelbouw. In zijn overlijdensacte - hij over
leed in 1836 - staat als beroep pianobouwer 
vermeld. 
Zijn zonen Johan Christiaan, Jonathan jr, en 
Johan Martin Willem bleven werkzaam in het 
bedrijf van de firma Bätz en Comp, de nieuwe 
naam die het bedrijf van 1833, het jaar waarin 
Jonathan Bätz en Christian Witte een com
pagnonschap aangingen tot de opheffing in 
1902. 

Twee verschillende Bätz orgels. 
Het is opvallend dat de beide broers Bätz uit 
de tweede generatie, die in 1778 besloten 
ieder hun eigen weg te gaan, ongeveer tegelij
kertijd (in 1786/87) opdracht kregen tot het 
bouwen van orgels in Loenen en Breukelen. 
Als twee orgelbouwende broers uit hetzelfde 
huis in twee zo dicht bij elkaar gelegen kerken 
een orgel van ongeveer gelijke grootte plaat
sen, is het natuurlijk interessant om deze te 
vergelijken. 
Uiterlijk zijn er opvallende verschillen. Het 
belangrijkste daarvan is dat het Loenense 
orgel op een zogenaamd oksaal staat, waarbij 
het klankbord van de er onder geplaatste 
preekstoel tegelijk deel uitmaakte van de 
onderzijde van het voorste gedeelte van het 
orgel. 
In het Berigt wegens het Orgel te Loenen uit 
het Gemeente archief staat het er zo: 
"Een ordonnantie om het boven de Predik
stoel te plaatsen, gelijk de begeerte was, 
scheen moeilijk, door de gedaante van het 
Choor, in welks opening het vasten moest. 
Dit Choor, dat achter de Kerk is, heeft de 
gedaante van een afzonderlijke Kapel, en is 

door middel van een muur daarvan afgeschei
den; aan welke muur niet hooger is als het 
...tstand der Choormuren (daar het gewelf 
begint, en hetwelk zich aan de Kerkzijde als 
eene lagere boog vertoont) is opgetrokken. 
Van deze moeilijke gedaante is echter geluk
kig partij getrokken; thans draagt hetzelve de 
balken van het voor- en achterwerk; in den 
muur zelven zijn twee Poorten gemaakt, waar
in zeer fraai gesneden en als Koper gebrons
de deuren, van achteren met groen zijden taft 
bekleed, en dienende voor toegangen tot het 
Choor, en tussen de beide poorten vertoont 
zich de Predikstoel, zijnde geplaatst recht 
tegenover den grooten ingang van de Kerk. 
Deze muur is vervolgens, aan de zijde van de 
Kerk, versierd met eene lijst, vogens Ionische 
Bouworde, zooals de versieringender gemelde 
Poorten daarmede ook overeenkomen; zijnde 
het hoofdgedeelte van die lijst, in het midden 
derwaarts, zooveel voouitkomende gemaakt, 
als bouwkundig vereischt wordt voor de stand 
en gedaante van het Orgel, en verstrekt 
daardoor tegelijk voor klank of spreekbord 
boven den Predikantstoel. 
Deze gedaante schijnt den oppervlakkigen 
toeschouwer toe als toevallig zoo samenge
steld en als willekeurig, daar alle de hoeken 
verschillende zijn; doch ter bekoming van de 
Geometrische Profilen, is uit het middenpunt 
van de Predikstoel 

Eene halve cirkel getrokken van circa 15 voe
ten (ca. 4 meter) diameter, welksomtrek ver
deeld is in 8 gelijke delen, dewelke, naar het 
gestelde middenpunt vereenigd wordende, de 
vereischte punten bepalen, die verdere aanlei
ding geven tot het vormen der gedaante van 
het spreekbord en van het Orgel, waardoor 
het tezamen gevoegde werk eene regelmatige 
en voor het oog bevallige afwisseling en over
gang bekomt, en waaraan ook de stand van 
het Orgel beantwoordt, in zooverre de groote
re hoeken meerdere en de kleinere hoeken 
mindere hoogte bereiken, naarmate het ver
schil der pijpen zulks vorderde." "0 
Hoe anders ziet de opstelling van het Bätz 
orgel in Breukelen er uit. Hier is sprake van 
een zogenaamd "balustrade orgel" waarbij het 
instrument niet op het oksaal staat, maar aan 
de balustrade daarvan lijkt te hangen, een 
constructie die in de achttiende en eerste helft 
negentiende eeuw lange tijd populair geweest 
is. ( Zie bijvoorbeeld ook de orgels in de Grote 



Hef verbrande 
Bätzorgel in juni 
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Kerk in Vreeland en in het door Lion Cachet 
ontworpen kerkje in dezelfde plaats.) 
De bovenzijde van de Breukelse orgelkast 
loopt niet door, maar wordt door twee lagere 
tussengedeelten onderbroken zodat er drie 
"torens" ontstaan waarvan de twee buitenste 
lager zijn dan de centrale. Het Loenense 
orgelfront lijkt, voor zover de foto ons toestaat 
dit te beoordelen, veel soberder. Weliswaar 
treffen we globaal dezelfde indeling van het 
front aan, namelijk een centraal gedeelte, 
twee tussengedeelten en twee enigszins naar 
achteren gebogen zijstukken, maar zij vormen 
tezamen veel meer een ononderbroken geheel 
omdat de bovenlijst van de kast boven de 
zijstukken doorloopt op dezelfde hoogte en 
alleen de centrale toren boven het geheel 
uitsteekt. Tegenover het briljante front van het 
orgel in Breukelen een duidelijk strenger uiter
lijk! Ook ontbreekt, omdat het klankbord van 
de preekstoel de onderzijde van het orgel 
vormt, de speelse versiering aan de onderkant 
van het orgel in Breukelen. 
Vergelijken we de disposities (aantal en soort 
van registers) van beide instrumenten, dan zijn 

de verschillen minder groot, zij het dat Gideon 
Thomas Bätz in Breukelen maar liefst zes van 
de twaalf registers "halveerde", dat wil zeggen 
verdeelde in een bas- en een discant gedeel
te. Christoffel paste dit principe in Loenen 
slechts toe op twee van de dertien registers. 
Bovendien verdubbelde hij voor het discant 
gedeelte (de rechterhand) van de prestant 8' 
de pijpen (dat wil zeggen dat bij het neerdruk
ken van een toets twee pijpen van dezelfde 
toonhoogte klonken), wat natuurlijk een dank
bare mogelijkheid bood om bij het zingen van 
koralen de melodie als het ware "automa
tisch" te kunnen versterken zonder met 
gedeelde registers te hoeven werken. Aan de 
hieronder vermelde disposities valt verder af 
te lezen dat het orgel van Christoffel toch 
misschien als iets kleurrijker zou kunnen wor
den beschouwd als dat van Gideon Thomas. 
Beiden bezitten een Bourdon 16', een 
Prestant 8', en een Quintadeen 8', maar op 
het Breukelse orgel zit ook nog de wel heel 
noodzakelijke Holpijp 8', die in Loenen ont
breekt. Daar staat tegenover dat het orgel in 
Loenen behalve de Octaaf 4' ook nog twee 



Het Flentrop orgel 
in Loenen (foto: 
Stanny Verster) 

4-voets fluitregisters bezit (gemshoorn en 
roerfluit). En dan heeft Loenen nog een heel 
bijzonder register: de Tertiaan 13/5 waarschijn
lijk bedoeld om tezamen met Quint 3' een 
klank te verkrijgen die vergelijkbaar is met de 
op het in Breukelense orgel aanwezige Sex-
quialter. Het enige resterende verschil is dan 
nog dat Christoffel dit toch vrij kleine orgel van 
twee zo geheten tongwerken heeft voorzien: 
de Trompet 8', bedoeld om het "volle werk" 
nog meer kracht te geven, en de in die tijd 
zeer geliefde "vox humana", een register dat 
de menselijke stem zou nabootsen en vooral 
als solostem werd gebruikt. Al met al toch vrij 
aanzienlijke verschillen tussen twee tamelijk 
beperkte disposities waarbij het door Christof-
fel in Loenen gebouwde orgel als wat eigen
zinniger en dat door Gideon Thomas in Breu-
kelen gebouwde orgel als wat conventioneler 
gekwalificeerd zou kunnen worden.2) 

Het Flentrop orgel. 
Na de brand in de Ludgeruskerk waarbij het 

Bätz orgel werd verwoest, kreeg de firma D.A. 
Flentrop uit Zaandam in 1949/50 opdracht om 
een nieuw orgel te plaatsen. (Dirk Andries 
Flentrop die eind jaren 30 van de vorige eeuw 
de zaak van zijn vader overnam, overleed, 95 
jaar oud, in het najaar van 2003). 
De voorvechter van het nieuw te plaatsen 
orgel, Dr. S. van der Linde, Hervormd Predi
kant, blonk overigens bepaald niet uit door 
historisch inzicht door zijn opmerking: 
"Reeds in 1863 heeft Bätz (moet zijn Bätz -
Witte) het gerestaureerd wat 1075 gulden 
verslindt. Even voor het in 1945 verbrand is, 
heeft nog een restauratie plaatsgevonden, 
gelukkig de eenvoudigste die dan mogelijk is. 
Wat in 1945 verdwijnt, heeft zijn beste dagen 
zeker lang achter zich. Liever dan te klagen 
over wat heenging, verblijden we ons over 
hetgeen we terug hebben gekregen." 3) 
Het werk van de firma Bätz heeft, en daar is 
iedereen het over eens, vanaf 1739 tot 1902 in 
ieder geval altijd uitgeblonken door enorme 
degelijkheid van constructie en gebruik van 
materialen van topkwaliteit. Dat er na zo'n 
honderd jaar na de bouw eens een flinke 
onderhoudsbeurt nodig was, is absoluut niets 
bijzonders! Orgels hebben nu eenmaal veel te 
lijden in, vooral 's winters, vochtige en koude 
kerken. Daarover heeft men in Breukelen 
gelukkig blijkbaar andere gedachten gehad, 
want het orgel van Gideon Thomas staat er 
nog steeds! 

Het eerste wat bij de beschouwing van het 
Flentrop orgelfront opvalt is dat er zichtbaar 
sprake is van twee zogenaamde "werken": 
een hoofdwerk en een rugpcsitief (waar de 
organist als hij speelt met zijn rug naar toe zit). 
Het rugpositief staat nog steeds vlak boven 
de preekstoel en het hoofdwerk is (zoals dat 
hoort) omhoog gebracht. Bij zorgvuldige 
beschouwing bleek (en dat werd later 
bevestigd door een uit het Loenens archief 
opgedoken document) dat de kast van het 
hoofdwerk wel bijzonder veel leek op die van 
het verwoeste Bätz orgel. We zien weer 
dezelfde "rechte schouders" met doorlopende 
lijst over de zijgedeelten en de er bovenuitste-
kende middentoren. De buitenste zijstukken 
zijn nu echter recht getrokken en niet meer 
naar achteren gebogen. En inderdaad, terwijl 
zo goed als al het oude pijpwerk (lood/tinlege
ring) bij de brand is gesmolten, heeft de kast 
de brand in zoverre overleefd dat de Rijksmo-



numentencommissie in 1949 aan het toenma
lige ministerie van O, K en W adviseerde 
subsidie te verlenen voor restauratie. Lood en 
tin smelten blijkbaar eerder dan eikenhout 
verbrandt. 

We hebben wat het hoofdwerk van het huidige 
orgel betreft dus nog altijd te maken met een 
enigszins gemodificeerde kast van het Bätz 
orgel. Ook de musicerende kinderen op de 
kast zijn op de oude foto te zien en zeker 
gedeeltelijk nog origineel. 
Het Flentrop orgel heeft dus twee klavieren die 
corresponderen met de twee "werken", plus 
een "vrij pedaal", met eigen registers, dit in 
tegenstelling tot de beide besproken Bätz 
orgels, die een "aangehangen pedaal" had
den. (De toetsen van een aangehangen 
pedaal zijn automatisch gekoppeld aan de 
ermee corresponderende klaviertoetsen). Zie 
hiervoor de vermelde dispositie. 
Wat maakt ook nu weer dit orgel tot een bij
zonder instrument? 

Na de tweede wereldoorlog kwam in Dene
marken, Duitsland (met zijn vele verwoeste 
kerken) en ook in Nederland, zij het schoor
voetend, in de orgelbouw een stroming op 
gang die de vele in de tweede helft van de 
negentiende en eerste helft van de twintigste 
eeuw smaak - en karakterloos gebouwde 
orgels beu was en terug wilde (of zo men wil 
vooruit ) naar een nieuwe, frisse en heldere 
orgelcultuur, die vergelijkbaar was met de 
Nederduitse orgelcultuur van de achttiende 
eeuw. Deze stroming werd bekend onder de 
verzamelnaam neobarok. Helderheid, door
zichtigheid en brille van klank door hoge 
vulstemmen werden weer tot ideaal verheven. 
Ook werd teruggegrepen op het zogenaamde 
"sleeplade - systeem", de mechanische frac
tuur (contact van toets naar pijp via een 
mechaniek) en werden vormen van overbren
ging via luchtdruk (pneumatisch) en elektri
citeit verlaten. 

Deze ingrijpende veranderingen in de toen 
geldende technieken in de orgelbouw waren 
min of meer het resultaat van een van 3 - 5 
januari 1950 in Driebergen gehouden confe
rentie tussen enkele orgelbouwers en kerkmu
sici, georganiseerd door Dirk Andries Flentrop 
zelf. De conferentie had tot doel " de noodza
kelijke oriëntatie van de orgelbouw aan de 
kerkmuziekontwikkeling van de laatste decen
nia door onderlinge gedachten uitwisseling te 

bevorderen."4) 
Van een drietal conclusies die uiteindelijk als 
een soort eindresultaat van de conferentie 
werden geformuleerd betreffende de orgel
bouw in Protestant Christelijke kerken is in het 
kader van dit artikel vooral de eerste van 
belang: "Als enige juiste en bij uitstek duurza
me systeem van orgelbouw geldt het sleepla
de - orgel met mechanische fractuur." 3) 
De firma Flentrop komt de eer toe een van de 
eersten, zo niet de eerste in Nederland te zijn 
geweest die zijn stappen op deze nieuwe weg 
heeft durven zetten en het huidige orgel in de 
Ludgeruskerk is een van de allereerste neoba
rok orgels, zo niet het eerste in Nederland, van 
een Nederlandse orgelbouwer. Het overigens 
schitterende neobarok orgel uit 1955 van de 
Deense bouwer Marcussen in de Nicolaïkerk 
in Utrecht wordt meestal gezien als het start
punt van de nieuwe stroming in ons land, 
maar feitelijk is dat dus niet juist. 
Het is interessant te lezen wat er in het 
onlangs verschenen jubileumboek 100 jaar 
Flentrop Orgelbouw over het Loenense orgel 
wordt geschreven: "Bij de restauratie van het 
kerkgebouw (na de brand in 1945) werd de 
toestand van 1787 tot uitgangspunt genomen 
en architect Ferdinand B. Jantzen rekende 
daarbij ook op een reconstructie van de oor
spronkelijke orgelkas. Noch de plaatselijke 
organist, noch Dirk Andries Flentrop en de 
adviseurs van de Hervormde orgelcommissie 
voelden er voor om de oorspronkelijke aanleg 
van het instrument met de klaviatuur aan de 
achterzijde als uitgangspunt te nemen. Uitein
delijk werd - in overleg met de architect -
besloten om het tweede manuaal als rugposi-
tief uit te voeren en de zijvelden van de hoofd-
kas, die oorspronkelijk naar achteren gebogen 
waren, recht te zetten. Op deze wijze kon ook 
een vrij Pedaal worden aangebracht. Met deze 
concessie werd vervolgens de oorspronkelijke 
hoofdkas gereconstrueerd, aangevuld met 
een Rugpositief in historische, maar niet aan 
Bätz ontleende, vormgeving. In het oeuvre van 
Flentrop was nog nooit eerder een instrument 
met een dergelijke functionele orgelkas gerea
liseerd. Daarnaast werd bij dit orgel voor het 
eerst alle pijpwerk - behalve de kelen van de 
tongwerken - in eigen werkplaats vervaardigd; 
iets wat in de daarop volgende jaren echter 
nog lang niet vanzelfsprekend was." 4) 
De Loenense Ludgeruskerk had een bijzonder 
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orgel, gebouwd door een telg van een van de 
beroemdste Nederlandse orgelbouwers 
geslachten uit de achttiende en negentiende 
eeuw. Maar ook nu weer, sinds 1951, bezit 
deze kerk een orgel van hoge kwaliteit en van 
een bijzondere betekenis. Het Flentrop orgel 
in de Loenense Ludgeruskerk staat aan het 
begin van een nieuwe ontwikkeling in de 
Nederlandse orgelbouw die een aantal schit
terende instrumenten heeft opgeleverd en 
daarnaast ook verantwoordelijk genoemd mag 
worden voor een groot aantal waardevolle 
restauraties van historische instrumenten die 
in de negentiende en twintigste eeuw waren 
verknoeid. 5) 

Joep Straesser 
Stanny Verster 

NOTEN: 

1) Archief Hervormde Kerk, Loenen, doos 5 
2) Dispositie van het Bätz orgel van Breukelen: (Het 

in 1867 door de firma Bätz - Witte bijgeplaatste 
zogenaamd "onderwerk" bestaande uit slechts 
drie registers met een eigen klavier blijft hier 
buiten beschouwing) Hoofdwerk C - f" 

Bourdon 16' 
Prestant 8' 
Quintadeen 8' bas - en discant (b/d) 
Holpijp 8' 
Octaaf 4' 
Fluit 4'(b/d) 
Quint 3' (b/d) 
Octaaf 2' (b/d) 
Cornet 4 sterk, discant 
Sexquialter 4 sterk, discant 
Mixtuur 4 - 8 sterk, (b/d) 
Trompet 8' (b/d/) 
Pedaal : C- d (aangehangen) 

Dispositie van het Bätz orgel van Loenen: 
Prestant 8'(van zuiver Engels tin gepolijst en in 

de rechterhand dubbele pijpen. 
Bourdon 16', de twee basoctaven van zuiver 

eikenhout gemaakt. 
Quintadeen 8' 
Octaaf 4' 
Gemshoorn 4' 
Roerfluit 4' 
Quint 3' 
Octaaf 2' 
Tertiaan 1 3/5 
Mixtuur, uit 2' 3,4,6,8, sterk (b/d) 
Cornet 4 sterk, (d) 
Trompet 8' (b/d) 
Voxhumana 8' 
Pedaal: C - d (aangehangen) 

3) Uit: 1000 Jaar dorpsleven aan de Vecht, 1954, 
Dr. S. van der Linde. 

4) 100 jaar Flentrop Orgelbouw 
5) Dispositie van het Flentrop orgel van de Ludge

ruskerk in Loenen. 
Hoofdwerk: Rugwerk: Pedaal: 

Prestant 8' Prestant 4' Subbas 16' 
Roerfluit 8' Gedekt 8' Octaaf 8' 
Octaaf 4' Roerfluit 4' Nachthoorn 4' 
Quint (conisch) 3' Gemshoorn 2' 
Pedaalkoppel, P+1;P+2 
Octaaf 2' Quint 1 1/3' 
Manuaalkoppel 2+1 
Mixtuur VI sterk Scherp IV - V sterk (hoofdwerk 

+ rugpositief) 
Dulciaan 16'Regaal 8' 

Als de dispositie van het orgel ter sprake komt moet 
de apostrof achter het cijfer worden gelezen als 
voet. Voorbeeld: Prestant 8' wordt dan dus 
"prestant acht voet". De term voet komt voort uit 
het gegeven dat de laagste en dus langste pijp 
van het genoemde register precies acht voet lang 
is. (Een voet (oude lengtemaat) was ongeveer 
dertig centimeter) Een 8' register houdt in dat de 
toonhoogte die klinkt wanneer een bepaalde 
toets wordt ingedrukt dezelfde is als bij een piano 
het geval zou zijn. Bij een 4' register klinkt de 
toon een octaaf hoger dan de ingedrukte toets, 
bij een 2' twee octaven hoger en bij een 1 ' drie 
octaven. En naar beneden: 16' klinkt een octaaf 
lager dan de ingedrukte toets en 32'(alleen 
aanwezig op zeer grote orgels) twee octaven 
lager. 

Het is in het kader van dit artikel niet mogelijk om 
dieper op allerlei technische zaken de orgelbouw 
betreffende in te gaan. De auteurs verwijzen 
hiervoor naar de desbetreffende vakliteratuur. 
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