
De inwijding van het Bätzorgel 
en de instructies voor de organist 

In 1787 kreeg de Ludgeruskerk in Loenen het 
orgel waar predikant J.Wilmet zo op had 
aangedrongen.1) 
Om een organist te kunnen benoemen werd 
een Fonds voor den Organist opgericht "in 
obligatieën, in gelden, en in jaarlijkse toezeg
gingen." 
Wilmet werd de directeur tot aan zijn vertrek in 
1794. 
Op verzoek van Nicolaä Gertruid Smissaert, 
Vrouwe van Kronenburgh en Loenen werd 
kerkmeester K.Hogeveen tot zijn opvolger 
benoemd. 

Na de oplevering door de firma Bätz in 1787, 
werd het orgel op 26 augustus van datzelfde 
jaar op grootse wijze ingewijd "voor eene 
alleraanzienlijkste en talrijke menigte, naar een 
plan, zoowel ten opzichte der Muziek als der 
Redevoering en Verzen, door den Predikant 
ingerigt, zooveel mooglijk in den smaak der 
plechtige Godsdienstoefeningen". 

Het orgel werd op die feestdag bespeeld door 
de heer Munnikhuizen, organist van de oude 
Lutherse Kerk in Amsterdam. Er werd gekozen 
voor muziek van Bach (om welke componist 
uit de familie Bach het hier gaat wordt uit het 
verslag niet duidelijk) en gezangen uit Gellerts 
Liederenbundel. Onder de optredende solo
zangers waren vijf Amsterdammers: de heer 
Fustkorn met zijn vrouw, de heer Van der Mast 
met zijn zuster en de heer Woestenberg. 
Bij hen voegden zich de heer M.Schlosser 
(bewoner van Vegt- Lust), orgelmaker Bätz 
met zijn echtgenote en de heer Seydell, de 
nieuw benoemde organist van de Loenense 
Ludgeruskerk. 

Het door Predikant J.Wilmet ontworpen Plan 
van Inwijding was indrukwekkend: Er werd 
begonnen met voorzang van Psalm 138, 
zonder orgel, gevolgd door voorafspraak van 
Psalm 22:4b. Na het gebed werden de vol
gende drie coupletten gereciteerd: 

Dankend vereeren W 'U, Heer! 
Groot zijt Gij en weldadig, 
Den lofzang der Engelen waard. 
Dankende zielen verhoort Gij, 
Verhoort Gij genadig, 
Dankend boven, dankend op aard. 

Biddend vereeren W'U Heer! 
Voltooi, voltooi Uw zegen, 
Uw zegen, zoo zigtbaar verspreid; 
Verhoog hier Uw naam, Uw kracht; 
Woon hierin 't hart genegen; 
Orgel en hart zij U gewijd! 

Juigend vereeren W'U Heer! 
Dit uur doet juichend zingen! 
Doe juichstof duren eeuwen lang; 
Zoo zal 't gejuich uit dit huis 
Door lucht en wolken dringen, 
Uw naam ter eer met psalmgezang! 

Deze drie coupletten werden meteen daarna 
door een zangkoor gezongen, gevolgd door 
gemeentezang van Psalm 21:13, begeleid 
door het orgel. 
Toen werd er een tekst voorgelezen, die werd 
gevolgd door het eerste gedeelte van de 
Redevoering over het godsdienstig openbaar 
gezang, gevolgd door Psalm 81:1 en 2, 
gezongen door de hele gemeente. 
Na het tweede gedeelte van de Redevoering 
over het godsdienstig openbaar gezang werd 
de schenkster van het orgel toegesproken. 
Deze toespraak eindigde met het volgende 
couplet, dat meteen erna door het koor werd 
gezongen: 

Zoo schenke God, in zijne kracht, 
U 't leven hier beneden! 
Uw heil zij door zijn Zoon volbragt; 
Hij hore Uw gebeden! 
Bij al den aardschen overvloed 
Zij vrede in 't Godsgezind gemoed, 
En hemelhoop gegeven! 
Dat 's Heeren zegen op U daal; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal; 
En u doe eeuwig leven! 
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Nu werden de donateurs van het Fonds voor 
den Organist toegesproken, hetgeen weer 
werd gevolgd door de hierbovenstaande 
tekst, die vervolgens weer werd gezongen. 
Het volgende onderdeel was "eene aanspraak 
aan de gemeente", gevolgd door Psalm 134:2 
en 3, door iedereen gezongen. 
Het derde gedeelte van de Redevoering, over 
"de werkzaamheden van het hart, vereischt bij 
het godsdienstig openbaar gezang" werd 
besloten met een gebed. 
Ter afsluiting werden er nog enkele verzen 
gereciteerd, weer gevolgd door zang en 
samenzang en toen mocht eindelijk het orgel 
zich dan alleen laten horen 'over eenigen tijd, 
en over alle Registers bespeeld." 

Het pas opgerichte Fonds voor den Organist 
werd na de feestelijke in gebruik neming van 
het orgel meteen aangesproken voor de 
volgend betalingen: 

"27 augustus 1787 aan een Balkentreder 2) 
bij het maken van het Orgel van 29 augustus 
1786 tot mei 1787 toe, 26 dagen à 6 stuivers 
en 16 halve dagen à 3 stuivers; totaal 
10 guldens en 4 stuivers."3) 

"Aan 2 Zangeressen en 3 Zangers uit 
Amsterdam, met voorkennis van de Vrouwe 
van Kronenburg en de meeste donateurs: 44 
guldens." 

"27 mei 1787 aan G. Moen voor extra 

dagen Balkentreden van 21 juli 1787 tot 27 
augustus 39 dagen à 6 stuivers, 4 nachten à 
12 stuivers en den dag der inwijding 1 gulden; 
totaal 15 guldens en 2 stuivers." 

"Op 1 november 1788 werd aan J van 
Velthuisen 4) 55 guldens en 4 stuivers betaald 
voor het halen, logeren en terugbrengen van 
de Zangers uit Amsterdam die bij de inwijding 
hadden gezongen." 

Met de komst van het eerste orgel kwam er 
ook een Instructie voor den Organist, die werd 
gemaakt "met voorkennis en goedkeuring 
van de WelGeb. Vrouwe van Kronenburg en 
Loenen." 
De eerste organist, de heer Seydell, had bij 
zijn aanstelling in ieder geval recht op een 
jaarlijks tractement van 150 guldens, en, als 
de directeur van het Fonds voor den Organist 
er een aanleiding voor zag, op een extraatje. 
Mits hij zich aan de volgend regels hield: 

1. De organist zal een kwartier voor het begin
nen van den Godsdienst zich op het orgel 
moeten bevinden. 

2. Hij zal gehouden zijn, bij alle gewone en 
buitengewone Godsdienstoefeningen, de 
opgegeven Psalmen of Lofzangen duidelijk 
en op eene voor de Gemeente volgbare 
wijze te spelen en zooveel mooglijk zorge te 

Het Bätzorgel in de 
Ned. Herv. Kerk. 
(Coll. W. Mooij) 
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dragen tegen alle wanorde en ontstichting. 

3. Na de zegen zal hij eenige verzen van den 
laatstgezongen Psalm op het orgel kunnen 
laten hooren of eenige muziekstukken 
kunnen spelen; doch alleen die deftig en 
weigevoeglijk zijn en op eene wijze welke 
met een plaats van Godsdienst overeen
komstig is. 

4. Om alle misverstand en verwarring voor te 
komen, zal hij telkens den vorigen dag aan 
het huis van den Predikant of voorzanger 
moeten afhalen, of doen afhalen, een briefje 
waarop de Psalmen welke de Predikant 
begeert, zijn opgegeven. 

5. Om gelegenheid te hebben zich te oefenen 
en tevens anderen lust in te boezemen, 
moet hij gedurende de 7 zomermaanden 
een uur in de week het orgel met opene 
kerkdeuren naar zijnen smaak bespeelen 
op dezelve wijze als in het laatst van artikel 
3 bepaald is. 

6. Hij moet daags voor eiken Godsdienst het 
orgel nazien en zoo noodig is, verlopene 
tongregisters stellen en het huilen (dit wordt 
veroorzaakt als een toets blijft hangen, S.V.) 
of andere spoedig ontstane ongemakken 
herstellen; doch tevens zorg dragen dat aan 
Pijpen en Registerwerk, of dergelijke geene 
schade wordt toegebragt, noch door hem 
noch door den Balkentreder. Hij zal hiertoe, 
zoowel als den Predikant, een sleutel van 
het orgel en oxaal onder zich houden. 

7. Hij zal buiten het consent van Directeur of 
Directeuren zich op de kerkdagen niet 
mogen absenteren. 

8. Ook zal hij buiten hunnen kennis en toe
stemming niet vermogen in de kerk eenige 
muziek op andere tijden dan boven ver
meld, met of voor anderen uit te voeren. 

9. Hij zal moeten zijn van de Hervormde 
Godsdienst, en zoo mooglijk Lidmaat dier 
Kerk; gehouden zoo daartoe geen uitdruk
kelijk ontslag door Directeur of Directeuren, 
bijaldien er meerdere zijn, gegeven wordt 
om te Loenen te wonen en tevens in staat 
en gewillig te zijn om, tegen behoorlijken 

prijs, lessen in de muziek te geven, op alle 
die instrumenten waartoe hij bekwaamheid 
heeft, of gevraagd wordt. 

10.Bijaldien hij kennelijk en op den duur zich 
kwalijk kwam te gedragen, of zijn werk of 
zijn werk niet behoorlijk waar te nemen, of 
door achteloosheid of andere oorzaak 
was, dat aan het orgel schade van belang 
wierd toegebragt, bedingen Directeur of 
Directeuren wel nadrukkelijk, dat, zonder 
gebonden te zijn tot het gerichtelijk geven 
van eenige redenen, het hun zal vrijstaan 
den organist te demiteren; ook behouden 
zij zich het recht om ingevalle van schade, 
zijn te goed zijnde tractement daarvoor in 
te houden en ook iemand anders in zijne 
plaats te mogen aanstellen." 

Toen De heer Seydell in 1803 werd opgevolgd 
door J. Vergouw, werden enkele regels bijge
steld: Om te weten wat hij moest spelen, 
hoefde de organist niet meer een dag van te 
voren bij de predikant langs te gaan om een 
briefje op te halen, maar een half uur voor de 
aanvang van de dienst. Verder namen "kerk-
meesteren" de plaats in van Directeur of 
Directeuren. Zij namen ook het gedeelte van 
de verantwoordelijkheid voor het orgel over 
van de predikant. 
De nieuw benoemde organist kreeg ook meer 
betaald: Bij de benoeming van J. Vergouw tot 
organist van het Loenense Bätz orgel op 25 
juni 1803 werd hem een jaarlijks tractement 
van 200 guldens in het vooruitzicht gesteld, 
"te betalen alle verschenen vierendeel jaars". 

Stanny Verster. 

NOTEN: 

1) Zie: Stanny Verster en Joep Straesser, "De Orgels van de 
Loenense Ludgeruskerk",Vechtkroniek21, november 2004 
2) Een balkentreder of orgeltrapper is iemand die de blaas
balg van een orgel treedt en zo de nodige wind voor het 
orgel maakt. 
3) 20 stuivers was 1 gulden. 
4) J. van Velthuisen had een logement - stalhouderij in het 
pand Rijksstraatweg 106. 

BRON: 

Archief Hervormde Kerk, doos 5. 
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