
Het orgel in de Grote of Sint Janskerk te Montfoort. 
door drs. J.J. van der Harst 

In de oude Hervormde Kerk van Montfoort bevindt zich een merkwaardig orgel, zeker voor dit deel 
van het land. Enige jaren geleden raakte schrijver dezes als adviseur betrokken bij de restauratie van 
dit oude instrument. 
De orgelhistorie van Montfoort is tot dusver nog niet grondig onderzocht en vertoont daarom hiaten. 
Zeker is echter, dat voor de grote kerkbrand van 1629 er een orgel in de Montfoortse kerk aanwezig 
was. In het Montfoortse gemeentearchief bevinden zich enkele stukken, die betrekking hebben op 
organisten en orgelmakers van vóór 1629. 
Zo laat een stuk uit 1594/95 zien, dat het orgel toen onderhouden, en waar nodig, gerepareerd werd 
door de bekende Utrechtse orgelmaker Peter Jansz. de Swart. Een stuk uit 1608 geeft de instructies 
voor de organist weer, waaruit blijkt, dat deze drie maal per zondag, verder op „alle preeckdagen, 
geboden bededagen, alle heylige dagen, ende tusschen Alreheyligen ende Lichtmis (1 november tot 2 
februari) alle Woensdach ende Vrijdach des avonts een groot halff uuyr" diende te spelen. Ook het 
onderhoud en (kleinere) reparaties behoorden tot het werk van de organist. 
Stukken uit 1622 en 1625 gaan over onderhoud en herstel door de befaamde Amersfoortse 
orgelmaker Galtus Germersz. (van Hagerbeer). 
De brand van 1629 betekende het einde van het orgel en luidde een periode van meer dan twee 
eeuwen in, waarin de kerk het zonder orgel moest stellen. Rond 1860 krijgt men de beschikking over 
een gebruikt orgel, dat door omvang en kwaliteiten niet heeft bevredigd; reden waarom men kort na 
1900 ging uitkijken naar een nieuwe en betere oplossing van het orgelprobleem. Deze werd 
gevonden, toen de orgelmaker Mart Vermeulen te Woerden een orgel aanbood, dat zou bestaan uit 
een combinatie van oude en nieuw te vervaardigen elementen. Nieuw zouden worden de orgelkas, de 
windvoorziening, een groot deel van de mechaniek en de frontpijpen. De windladen (2 voor het 
Hoofd- en 1 voor het Bovenwerk), de klaviatuur en de meeste pijpen waren afkomstig van een 
bestaand orgel. Het is helaas niet na te gaan, welk orgel het materiaal voor Montfoort heeft geleverd. 
Enkele registers zouden nieuw geleverd worden. Wij zullen hierna zien, welke stemmen dit waren. 
Het orgel kreeg een voor Nederland vrij bijzondere opstelling, namelijk vrij op een oxaal of galerij in 
de kerkruimte. Het schip van de Montfoortse kerk is maar voor een deel van zitplaatsen voorzien: 
wanneer men het gebouw betreedt via het torenportaal dan is er eerst een vrije ruimte van enkele 
traveeën, die afgesloten wordt door genoemde galerij. Men kijkt dan naar de achterzijde van het orgel. 
Betreedt men het schip en ziet men om naar het orgel, dan ziet men het instrument met zijn basement 
oprijzen uit de balustrade van de galerij. Deze opstelling van galerij met orgel doet denken aan 
vergelijkbare situaties in kerken in België, Engeland, Frankrijk etc, en kwam vroeger ook bij ons 
herhaaldelijk voor, zoals te Schoonhoven (Grote Kerk), Amersfoort (Joriskerk) en in enkele 
dorpskerken. In het buitenland, vooral in België en Engeland, hebben de orgels dan nogal eens aan 
beide zijden een pijpenfront. 
Het orgel, dat Mart Vermeulen leverde, kreeg een voor hem karakteristieke vormgeving in typisch 
19e eeuwse stijl, min of meer verwant met een aantal fronten van de Amsterdamse orgelmakers 
Knipscheer. Van dezelfde Vermeulen, overigens geen familie van de orgelmakers Vermeulen te Weert 
en Alkmaar, kwamen orgelkassen in dezelfde vormgeving tot stand te Alphen a.d. Rijn (inmiddels 
verhuisd naar Heemstede) en te Bolsward in de Hervormde Broederenkerk (inmiddels verbrand), te 
Alphen om een nieuw pneumatisch orgel te herbergen en te Bolsward als nieuwe kas voor een oud 
orgel van de Luikse orgelmaker Graindorge. Het orgel te Montfoort kreeg de volgende dispositie: 
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Manuaal I, Hoofdwerk Manuaal II, Bovenwerk Pedaal, aangehangen 

Bourdon io Holpijp 8' Manuaalkoppel 
Prestant n Voix Céleste 8' Ventiel 
Holpijp s' Prestant 4" Tremulant Bovenwerk 
Viola 8' Fluit 4' 
Octaaf 4' Flûte Harmonique 4' 
Fluit 4' Quintfluit 3' 
Ouipt 3' Doublet 2' 
Octaaf 2' Vox Humana 8' 
Mixtuur 5 sterk 
Sesquialter 
Cornet 
Trompet 8' 
Clairon (bas) 4' 

Op papier vallen al enkele elementen op, zoals de aanwezigheid van een Clairon 4'bas en de 
benaming Doublet voor de Octaaf 2' van het Bovenwerk. Viola, Voix Céleste en Flûte Harmonique 
wijzen op een aanpassing aan de romantische stijl van rond 1900. 
Een bezoek van schrijver dezes aan het instrument leidde tot de conclusie dat we hier met een 
onvervalst orgel van zuidelijke (Vlaamse) komaf te maken hebben, zij het, dat het door de orgelmaker 
Vermeulen letterlijk en figuurlijk een ander gewaad heeft gekregen. Men kan deze situatie vergelijken 
met wat in 1822/23 in Vlaardingen is geschied: daar werd door Abraham Meere in de Grote Kerk een 
Vlaams orgel geplaatst en eveneens van een nieuw meubel voorzien. De wijzigingen te Montfoort zijn 
niet onaanzienlijk geweest. Ze beperkten zich niet tot enkele dispositieveranderingen maar voorzagen 
ook in een wijziging van de oorspronkelijke lagere toonhoogte. Ook zal de opstelling van het 
binnenwerk een geheel andere zijn geweest dan nu. Vermoedelijk had het orgel oorspronkelijk een 
Echowerk inplaats van een Bovenwerk. Ook zal de oorspronkelijke orgelkas minder diep dan de 
huidige zijn geweest. 
In verband met de restauratie van het kerkgebouw, waarbij ook het orgel aangepakt diende te 
worden, is door ons een onderzoek aan het orgel verricht om te komen tot een verantwoord 
restauratieplan, waarvoor op 30 mei 1978 door de kerkvoogdij een opdracht was verstrekt. Ons 
onderzoek resulteerde in een restauratieplan, dat aan het oorspronkelijk karakter van het orgel zoveel 
mogelijk tegemoet zou komen. Omdat het hier een orgel met een zo uitgesproken zuidelijk karakter 
betrof werd de opdracht tot restauratie volgens onze plannen verleend aan de orgelmakers 
Verschueren in het Limburgse Heythuysen, een firma, die in de loop der jaren een grote ervaring had 
opgedaan met het restaureren van soortgelijke instrumenten. Aangezien de orgelgalerij verplaatst zou 
worden is het orgel geheel gedemonteerd geweest en na herstel van de vitale delen van de orgelkas 
herbouwd in de periode 1980/82. Enkele onzekere zaken kwamen tijdens en na de demontage aan 
het licht, zoals de bevestiging van het vermoeden, dat de klavierbakken (omlijstingen aan weerszijden 
van de handklavieren) en de manuaaltoetsen nog onder het beleg van 1904 aanwezig waren. De 
stemmen uit 1904 werden vervangen door kopieën van de vroegere registers. Verder werd de Vox 
Humana herplaatst op het Hoofdwerk en kreeg het Bovenwerk een Kromhoorn in de plaats van de 
verhuisde Vox Humana. De niet originele en geheel uit het klankbeeld vallende Trompet 8' werd 
vervangen door een Trompet in Vlaamse stijl. Ook werden van de Cornet en de Mixtuur de 
verdwenen hoogste pijpen bijgemaakt, zodat beide weer 5 sterk werden (vijf pijpen per toon). 
De Trompet kwam op de plaats van de Viola 8', de Vox Humana op de plaats van de Trompet. Voix 
Céleste en Fl. Harmonique werden vervangen door een Cornet en een tertsregister. De oude 
toonhoogte, de 18e-eeuwse en vroeg-19e-eeuwse kamertoon, werd hersteld. 
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Frontaanzicht van het orgel van de N.H. Kerk te Montfoort. 
Foto Rijksdienst voor de Monumentenzorg. 
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Uiteraard zijn bij deze restauratie de vitale delen van toets- en registermechaniek, de windvoorziening, 
de klaviatuur etc. etc. in stijl hersteld, waarbij zoveel mogelijk van het oude werk opnieuw gebruikt is. 
Het houten en metalen pijpwerk is eveneens grondig gerestaureerd. De minder fraaie registerknoppen 
met porceleinen naamplaatjes zijn vervangen door stijlvollere knoppen met handgeschilderde 
benamingen op houten strippen. Naar zuidelijke traditie zijn de registernamen in het Frans gesteld. 
De exacte datering van het orgel is niet te geven. Wij schatten, dat het dateert uit het einde van de 18e 
of uit het begin van de 19e eeuw. Mogelijk is de maker een lid geweest van de orgelmakersfamilie 
Delhaye of Del'Hey uit Antwerpen, maar zeker is dit niet. Ons onderzoek heeft ook geleid tot het 
doornemen van orgeldispositieboeken of manuscripten, maar geen van de beschreven orgels 
beantwoordt geheel of grotendeels aan de kenmerken van het Montfoortse orgel. Het is niet 
onmogelijk, dat het orgel rond 1900 direct uit België is gehaald; een andere mogelijkheid is, dat het 
rond 1800 in een klooster is geplaatst en daar een verborgen leven heeft geleid, ofschoon b.v. het 
Handschrift-Broekhuyzen diverse kloosterorgels noemt, die zo rond 1850/1860 in ons land stonden. 
Vele orgels in België zijn in het kader van de Franse Tijd i.v.m. de secularisatie van de kloosters naar 
elders verhuisd, zoals het genoemde orgel van Vlaardingen, dat uit Gent, en het orgel in de Helmondse 
St. Lambertuskerk, dat uit de abdij van Averbode kwam. 

Kerk en orgel werden in april 1982 opnieuw in gebruik genomen. Het orgel, dat voor de restauratie 
nagenoeg onspeelbaar was, klinkt nu verrassend mooi. De klank is niet sterk maar zeer belijnd, 
muzikaal en zilverig, voor een belangrijk deel doordat de mensuren (onderlinge afmetingen van de 
pijpen) vrij eng zijn. Vermoedelijk is het orgel oorspronkelijk gemaakt voor een kleine ruimte. Ook is 
te horen, dat het werk wat ruim in de kas is geplaatst (zie hierboven). De frontpijpen uit 1904 zijn 
gehandhaafd, aangezien ze van goed materiaal zijn vervaardigd. Wel is de klank aangepast aan het 
karakter en klankbeeld van het oude werk. Opvallend is de elegante speelaard, die typisch is voor dit 
soort orgels. De dispositie nodigt met name uit tot Frans-Belgische registratie, die in zo ruime mate te 
vinden is in de voorschriften van de klassiek-zuidelijke componisten als Couperin, Clérambault, 
Dandrieu, Chaumont, Robson, en vele anderen, wat niet wil zeggen, dat anders georiënteerde 
orgelmuziek hier niet tot klinken gebracht kan worden. 
Een beschrijving van het orgel is te vinden in Utrechts orgellandschap door Bert Wisgerhof, 
verschenen in 1979. Helaas is een aantal van de op pag. 107 afgedrukte gegevens onvolledig tot geheel 
onjuist. 
Hieronder volgt de huidige dispositie met een beperkt aantal bijzonderheden*. 

Manuaal I, Hoofdwerk. 

Bourdon 16', bas eiken, discant metaal. 
+0 Montre 8', 24 in front, 1904, rest oud. 
+ Bourbon 8', groot octaaf eiken, rest metaal. 
+0 Prestant 4', 12 in het front, 1904, rest oud. 
+ Flûte 4'. 
+ Nazard 3'. 
+ Doublette 2'. 
+0 Fourniture 1', 5 rangs; hoogste koor 1981. 
+ Sesquialter 1 1/3' - 4 /5 ' , v.a. cis' 2 2 / 3 - 1 3/5' . 
+o Cornet 5 rangs, tertskoor 1981. 
OO Trompette 8', zuidelijke factuur met bekers van blik. 
+ Clairon 4' basse. 
+ Voix Humaine 8'. 
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Manuaal II, Bovenwerk of Positief 

+ Bourdon 8', groot octaaf hout. 
+0 Prestant 4', C-P andere factuur, rest oud. 
• Flûte 4'. 
+ Nazard 3'. 
+ Doublette 2'. 
oo Tierce 1 3/5'. 
oo Cromhorne 8' 

Tremblant, nieuw, ter vervanging van een aanwezige in afwijkende factuur. 
De windvoorziening bestaat uit een magazijnbalg met 2 schepbalgen uit 1904, gelegen in de onderkas. 
De winddruk bedraagt 80 mm. De toonhoogte = a-415.3, de stemming evenredig zwevend. 

* + wil zeggen oud, +o gedeeltelijk oud, gedeeltelijk 1904. 

Geraadpleegde literatuur: Bouwstenen voor een geschiedenis der toonkunst in de Nederlanden 1., 
(Utrecht, 1965). 

Akten van idemniteit van Zegveld, 1703-1811 (6)* 
door drs. R.J.F, van Drie 

269 Dirk Rijneking (5 jr), zn van Hendrik en Antje Kluijs; Aarlanderveen t.b.v. Stichtse Meije 
27-6-1791. 

270 Wijnant Stam, vr. Dirkje van der Kemp en kinderen, waaronder Cornelis en Frans; Oukoop en 
Ter Aa 16-5-1771 (extract Oostveen 10-9-1791, kopie z.pl. en z.d.). 

271 Antonij van Goor (66 jr); Vleuten en De Meern 5-11-1791. 

272 Maria Hester van Goor (32 jr); Vleuten en De Meern 15-8-1791. 

273 Heyltje Noordhoven (28 jr); Kattenbroek 29-11-1791. Aantekening: vr. Asa Altekroese. 

274 kinderen Jan van Maurik en Adriana deBruyn; Gijsbert (26 jr), Cornelis (24jr), Teuntje (23 jr) 
en Fijgje (22 jr); Lopik en Lopikerkapel 5-4-1792. 

275 Joannes Cornelis Voorent (27 jr); Nieuwkoop 28-7-1792. 

* De eerdere gedeelten van deze akten (archief gemeente Zegveld, inv.nr. 16 e.v.) verschenen in 
Heemtijdinghen, 22e jaargang nr. 2 (juni 1986) e.v. 
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