
HET ORGEL VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE LINSCHOTEN ) 
door Drs. F.W. Huisman 

De orgelgeschiedenis van de hervormde gemeente van Linschoten begint officieel op 17 februari 1826. 
Op deze dag hielden de Kerkvoogden en Notabelen een gezamenlijke vergadering. De Kerkvoogden 
stelden voor om het enige jaren eerder 2) door de burgemeester van Linschoten, de heer A. van Dam, 
aangeboden kabinetorgel voor de kerk te accepteren. 
Voor het versterken en plaatsen van het orgel zou naar de mening van een geraadpleegde deskundige 
circa f 1000,— nodig zijn. Volgens de notulen werd hierop ,,met eenparigheid van stemmen besloten, 
de gemeente van dit voornemen kennis te geven en haar uit te nodigen om door ruime doch altijd 
vrijwillige bijdragen het kerkbestuur daartoe in staat te stellen waarom men eene inteekenlijst aan de 
leden der kerkgemeente zal aanbieden met vrijlating om de te verstrekken gelden desverkiezende in 
twee termijnen te voldoen. Waarna de vergadering met een blij vooruitzicht scheidde" -'). 
Op 4 augustus constateerden de Kerkvoogden en Notabelen, dat er door de leden van f450,— was 
ingetekend. Het tekort van f 550,— dacht men te vinden door het verkopen van een door de kerk 
verstrekte uitgang 4) en het afsluiten van een lening. De kosten van het bespelen en het onderhouden 
van het orgel zouden gedekt kunnen worden door een kleine verhoging van het plaatsengeld 5). 
Na goedkeuring van het voorstel der Kerkvoogden door Z.M. de Koning werd op 26januari 1827 met 
de Utrechtse orgelmaker Abraham Meere Jr. een contract afgesloten voorde plaatsing van het orgel. 

lUit het contract weten we, dat het door A. van Dam geschonken kabinetorgel de volgende registers 
had: 

Quintadeen 8 voet 
Holpijp 8 voet 
Prestant 4 voet 
Fluit 4 voet 
Quint 3 voet bas 
Octaaf 2 voet 
Sexquialter 2 sterk discant 

De bouwer van dit orgel wordt niet vermeld. De dispositie geeft aanleiding om te denken, dat het de 
Amsterdamse orgel- en clavecimbelmaker Deetlef Onderhorst is geweest 6). 

Met Meere werd overeengekomen om het aantal registers uit te breiden. 
Een Prestant 8 voet bas en een Mixtuur 3,4,5 sterk werden aan het orgel toegevoegd. Bovendien werd 
een zogenaamde pianotree gemaakt, die gebruikt kon worden om enige registers af te zetten zonder 
met de hand de registerknoppen in te hoeven schuiven. Deze met de voet te bedienen tree werd 
toegepast voor de tussen- en naspelen van de psalmen en gezangen. Ook werden twee nieuwe 
blaasbalgen gemaakt. Tegen het kabinet werd een nieuw orgelfront aangebracht, zodat het instrument 
niet meer als een huisorgel herkenbaar was. De nieuwe Prestant 8 voet bas werd in dit front geplaatst. 
Onder en boven deze frontpijpen werd verguld lofwerk aangebracht. Het front rustte op een console 
van acanthusblad. Aan de console werden twee festoenen, uit bladmotieven samengestelde 
ornamenten, bevestigd. De drie beelden op de orgelkas en het aangehangen pedaal werden niet in het 

.contract genoemd. Uit de rekening van de orgelmaker blijkt, dat het pedaal en de beelden resp. voor 
Pf 25,— en f 60,— boven het contract werden aangebracht. 

Het aldus gemaakte orgel werd op een nieuw vervaardigd oxaal geplaatst. 
Volgens de plaatselijke overlevering maakte de dorpstimmerman Cornelis Cromwijk het oxaal 7). 
Het orgelfront en het oxaal zijn ook nu vrijwel in dezelfde staat als bij de voltooiing in 1828. Hoewel het 
contract werd afgesloten met Abraham Meere Jr. werden de daarin genoemde werkzaamheden niet 
door hem verricht. Hij overleed namelijk op 30 augustus 1827 in Rotterdam 8). 
Uit de kwitanties van 1828 blijkt, dat het zijn vader Abraham Meere Sr. is geweest, die de vergrotingen 
installatie van het orgel uitvoerde. 
Op 9 juni 1828 stelden de Kerkvoogden en Notabelen vast, dat het voor de plaatsing van het orgel 
benodigde geld al vrijwel bij elkaar was gebracht en dat de kerkelijke fondsen niet aangesproken 
behoefden te worden. Naast de ingetekende bedragen (f 436,35) en de opbrengst van de verkochte 
uitgang hadden de Kerkvoogden nog f 254,— ontvangen voor de op het kerkhof gerooide iepebomen. 
Het resterende bedrag zal men vóór de eindafrekening met Meere op 28 november wel bij elkaar gehad 

17 



hebben. De kwitantie van Meere vermeldde naast de al genoemde bedragen voor het pedaal en de 
beelden f 940,— voor de in het contract overeengekomen werkzaamheden en nog f 1,25 voor enige 
kleine dingen. Buiten de kosten van het oxaal moest de Kerkvoogdij voor de vergrotingen de plaatsing 
van het orgel dus f 1026,25 betalen. 
De ingebruikname van het orgel vond plaats op zondag 15 juni 1828. 
Frederik Nieuwenhuijsen, de organist van de Domkerk te Utrecht, bespeelde bij deze gelegenheid het 
orgel9). In een periodiek uit die tijd werd de volgende beschrijving van de ingebruikneming gegeven: 
10) 

„LINSCHOTEN, den 15denJunij 1828. Deze dag was voor onze Gemeente bijzonder aangenaam en 
plegtig, op welke wij het voorregt en genoegen hadden, ons van tijd tot tijd verbeterd Kerkgebouw, 
voor het eerst met een fraai en welluidend Orgel versierd te mogen zien. Hetzelve als een Kabinet-Orgel 
door den Wel Ed. Gestr. Heer A. van Dam, Burgemeester van deze plaats, aan de Gemeente tot een 
geschenk gegeven, hebben Kerkvoogden, na aanbieding van eene inteekeningslijst, hunne ijverige en 
welwillende pogingen aangewend, zoo in het inzamelen der vrijwillige bijdragen van meer en minver
mogenden in en buiten de Gemeente, als in het daarstellen van alles, dat tot vergrooting, verfraaijing, 
en geschikte inrigting van het Orgel, geëvenredigd met ons Kerkgebouw, noodig was en gewenscht 
werd; en is door den Heer A. Meere, Orgelmaker te Utrecht, volgens vorig gemaakt bestek van deszelfs 
daarna overledenen zoon, zoodanig vervaardigd, dat het tot roem van deszelfs Maker, in allen deele 
de goedkeuring van den Heer A.F. Nieuwenhuizen, Organist te Utrecht, heeft weggedragen, die mede j 
aan het verzoek wel heeft willen voldoen, om hetzelve bij de inwijding te bespelen, en daardoor het 
genoegen wegens dit voortreffelijk speeltuig vergrootte. 
Na vooraf bij den aanvang van ons Godsdienstig Feest eldander door het zingen van Psalm 
LXXXIV: 1 en 2. tot Gods lof en dienst te hebben opgewekt, beklom onze Leeraar C.G. van den 1 Jssel, 
den Predikstoel, en zongen wij, na het voorlezen door den Voorlezer en Voorzanger, tot voorzang den 
Csten Psalm, zonder Orgel. Na eene gepaste voorafspraak, ter opleiding om hetzelve met dankzegging 
en gebed aan God en zijne dienst toe te wijden, werd, vergezeld met het Orgel, gezongen Psalm 
XXXIII: 1 en 2, en na het gebed Psalm CL: waarop zijn Wel Eerw. tot het onderwerp zijner Verhande
ling verkoos, het tweede gedeelte van het 2de vers van den Csten Psalm: Komt voor zijn aanschijn met 
vrolijk gezang, welke Verhandeling, overeenkomstig het oogmerk onzer zamenkomst ingerigt, en 
gevolgd met bijzondere herinneringen, aanspraken en zegenbeden, beurtelings werd afgewisseld, met 
het zingen van het Iste Gezang, den CXXXVIIIsten Psalm, het 1ste vers, het XLVIste Gezang, vers 
47-52, en voor het nagebed het XCVIste Gezang, waarna alles besloten werd met Psalm XXI: 13. 
De talrijke en aanzienlijke opkomst der Gemeente, en eene groote schaar ook van elders zamengeko-
men, was een aangenaam bewijs van de belangstelling in dit ons Godsdienstig Feest" 10). 

In 1828 had het orgel de volgende dispositie: 
Prestant 8 voet Octaaf 2 voet 
Quintadeen 8 voet Sexquialter 2 sterk discant 
Holpijp 8 voet Mixtuur 3,4,5 sterk 
Prestant 4 voet Pianotree ") 
Fluit 4 voet Aangehangen pedaal 
Quint 3 voet bas Klavieromvang C-d'" l2) . 

De eerste organist was Wernand Zilver, die behalve onderwijzer ook koster, voorlezer en doodgraver 
was 13). Hij overleed in mei 1829 en werd toen opgevolgd door A. Jennée, die een jaarwedde van f 70,— 
ontving 14). 
In de dispositieverzameling van G.H. Broekhuyzen Sr. wordt vermeld, dat de Utrechtse orgelmakers 
C. Stulting en P. Maarschalkerweerd in 1842 een „aanmerkelijke" reparatie uitvoerden. Details 
worden niet meegedeeld. 
Slechts blijkt uit de opgave, dat de dispositie enige verandering onderging: de sexquialter is verdwenen 
en er is nu een Vox Humana 8 voet aanwezig. 
Het is zonder nader onderzoek in het Kerkvoogdij-archief niet te zeggen of twee andere mededelingen 
(de Quintadeen 8 voet alleen discant en de Quint 3 voet bas en discant) correct zijn. 
Ook D. van Rossum, orgelfabrikant in Bodegraven, schijnt nog aan het orgel te hebben gewerkt. In 
1862 schrijft hij aan de kerkvoogdij van de hervormde gemeente te Abcoude, dat hij reeds enkele orgels 
heeft geleverd, o.a. in de hervormde kerk te Linschoten , s). Het is niet bekend wanneer zijn 
werkzaamheden plaats vonden en welke omvang ze hadden. 



Bleven de orgelkas en het oxaal uit 1828 bewaard, het nu aanwezige instrument dateert uit 1971. De 
orgelmakers A.M.T. van Ingen en J .C. Sanders brachten resp. in 1910 en 1928 zulke vergaande 
wijzigingen aan dat in de jaren zestig besloten werd om een geheel nieuw orgel inde bestaande orgelkas 
te bouwen. Het werd vervaardigd door K.B. Blank en Zn. te Utrecht. Dit instrument heeft de volgende 
dispositie: 
Manuaal I Manuaal 11 

Prestant 8 voet Holpijp 8 voet Pedaal 
Roerfluit 8 voet Roerfluit 4 voet 
Octaaf 4 voet Octaaf 2 voet Bourdon 16 voet 
Gemshoorn 2 voet Sifflet 1 voet Klavieromvang C-g"' 
Mixtuur 4,5 sterk Sesquialter 2 sterk Pedaalomvang C-f 16) 

Op 15 juni 1978 was het 150 jaar geleden, dat de hervormde kerk met een orgel werd verrijkt. Op 10 
augustus gaf Gijsbert Lekkerkerker, de plaatselijke organist, onder ruime belangstelling een concert 
dat naar aanleiding van dit jubileum was georganiseerd. 

Noten 
i i) De hier gepubliceerde orgelgeschiedenis werd samengesteld aan de hand van stukken, die zich bij de 

Nederlandse Hervormde Kerkvoogdij van Linschoten bevinden. Behalve het notulenboek en het brievenboek 
van de Kerkvoogdij is dat een map met oi gelbescheiden. In deze map bevindt zich de intekenlijst uit 1826, het 
contract en de kwitantie van de orgelmakers Meere en archivalia over de werkzaamheden aan het orgel in 
1910 (van Ingen), 1928 (Sanders), en 1962-1971 (Blank). Ik was niet in de gelegenheid om dat gedeelte van het 
kerkelijk archief te raadplegen, dat zich in het Rijksarchief in Utrecht bevindt. De daar aanwezige 
correspondentie en jaarrekeningen zullen ongetwijfeld nader licht werpen op de lotgevallen van het orgel in de 
vorige eeuw. Ik ben dank verschuldigd aan P.A. Kruithof en L.C.M. Peters voor hun hulp. 

:) Brievenboek, d.d. 4 augustus 1826. 
3) Notulenboek, d.d. 17 februari 1826. Er wordt niet vermeldt wie de geraadpleegde deskundige was. Het ligt 

voor de hand om te denken aan Frederik Nieuwenhuijsen. die het orgel in 1828 bij de ingebruikneming 
bespeelde. 

4) Een .uitgang' of .grondrente' lijkt op een hypotheek. De hervormde gemeente had aan G. van Vuren in 
Snelrewaard een lening verstrekt. Van Vuren betaalde elk jaar een zogenaamde .grondrente' of .uitgang', voor 
welke betaling een stuk land van 4 Morgen borg stond. 

5) Notulenboek, d.d. 4 augustus 1826. 
6) In de Amsterdamse Courant van 15 september 1759 (nr. 111) biedt D. Onderhorst een notehoute kabinetorgel 

te koop aan, dat vrijwel dezelfde dispositie heeft als het Linschotense instrument. Nadere bijzonderheden over 
Onderhors t en zijn kabinetorgels kunt u vinden in: A.J. Gierveld, Het Nederlandse huisorgel in de 17de en 
18de eeuw. Utrecht 1977. p. 250-258. 

7) Aangezien ik de in het Rijksarchief berustende archivalia niet raadpleegde kan ik deze overlevering niet 
bevestigen. 

s) W . D . van der Kleij in: de Mixtuur , nr. 13. p. 259. 
') Volgens een aantekening op de intekenlijst uit 1826 betaalde C.W. van Dam aan Nieuwenhuijsen „voor het 

inweiden des orgels" een bedrag van vijftien gulden. 
io) De Boekzaal der Geleerde Wereld 1828, deel II (juli), p. 101-102. 

I " ) In de dispositieverzameling van G.H. Broekhuyzen Sr. wordt meegedeeld, dat met de p iano t reede Quint 3', 
Octaaf 2' en Mixtuur af en aangezet kunnen worden. 

! ' ) De klavieromvang wordt genoemd in het in maart 1910 door A.M.T. van Ingen opgestelde bestek voor de 
reparatie van het orgel. In de periode 1750-1770 was deze klavieromvang gebruikelijk voor kabinetorgels. 

n) Notulenboek. d.d. 9 juni 1828. 
14) Notulenboek, d.d. 26 juni 1829. 
15) Joan Vis. De orgels in de kerken van Abcoude en Baambrugge. in: Jaarboekje van het oudheidkundig 

genootschap Nifterlake voor 1922. p. 38. 
!6) Jan Jongepier. Het orgel in de Hervormde Kerk te Linschoten. 

in: Het Orgel 70(1974), p. 21-22. 

Aanvulling Heemtijdinghen, jg. 14 no 3, oktober 1978. 

In Heemtijdinghen, jaargang 14 no 3, oktober 1978 is bij de afbeelding op pagina 33 het onderschrift 
weggevallen. Onder de afbeelding had moeten staan: Het Woerdense Verlaat. 
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