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Het Bätz-orgel in de Nieuwe Kerk te Delft dateert van 1840. 
Vóór die tijd stond in deze kerk een instrument dat in de 16e eeuw was gebouwd. 
Toen in 1741 een vakature ontstond voor de funktie van organist in de Delftse kerk, meldden zich 
maar liefst 21 kandidaten, waaronder drie blinden. Elk van hen kreeg op 18 juli 1741 „een quartier uur 
tijd" om het orgel te bespelen. Zij moesten de zevende psalm ten gehore brengen, voor het overige 
waren de heren vrij in hun keuze. 
Twee personen speelden slecht, zestien redelijk of heel wel, terwijl twee organisten, waaronder de 
blinde Jacob Potholt, het predikaat „Optimus" verwierven. Maar het best van allen speelde Johannes 
Berghuijs die tot organist van de Nieuwe Kerk werd aangesteld.1 

In 1836 vertoonde het orgel talrijke ernstige gebreken die dringend hersteld moesten worden, 
aangezien het instrument anders binnenkort onbruikbaar zou zijn. 
De reparatiekosten zouden ruim f 5.000,— bedragen. Gezien deze hoge som overwogen de 
kerkvoogden de aankoop van een nieuw orgel in plaats van het huidige instrument te repareren.2 

De heren gingen echter niet over één nacht ijs en besloten eerste informatie in te winnen bij vier 
bekende orgelmakers betreffende het herstel en de vernieuwing van het oude orgel.3 

De kerkvoogden nodigen de heren Bätz en Beekes te Utrecht, Van Dam te Leeuwarden en Lohman te 
Groningen uit om het orgel in ogenschouw te nemen en vóór 1 oktober 1836 een plan in te dienen 
voor reparatie en vernieuwing en tevens de tegenwoordige staat van het orgel op te geven. De 
orgelmakers wordt verzocht prijsopgave te doen alsmede tekeningen, ook van de kast en het lofwerk, 
bij te voegen. 
De heer J. Bätz stuurt op 5 oktober een uitvoerig rapport in over de staat van het orgel in de Nieuwe Kerk. 
Hij meldt dat het orgel „zich in eene allerellendigste toestand bevindt, niet alleen doordien dat hetzelve 
geheel verouderd en versleten is, maar in sommige betrekkingen geheel onherstelbaar is, terwijl 
bovendien de veranderingen en zoogenaamde verbeteringen, daaraan van tijd tot tijd gedaan door een 
zeer slordige en weinig ervarene hand zijn verrigt. Het gansche orgel bevindt zich in eenen dusdanigen 
onvoordeligen toestand dat men regt af kan zeggen dat de blaasbalgen alleen zich in eene bruikbare 
staat bevinden, ofschoon niet zonder reflexie zijnde en het orgel alzoo geheel moeten afkeuren".4 

Ook voor het pijpwerk heeft Bätz weinig waardering, „Het pijpwerk is oud en door de van tijd tot tijd 
gemaakte veranderingen eene verzameling geworden van allerlei genre en mensuuren en ofschoon dat 
men niet kan ontkennen dat er enkele oude registers zijn die eene goede toon opleveren, zoo is het 
meerendeels het eenen gedeelte meer, het andere gedeelte minder, verknoeid of nimmer goed geweest. 
Men vindt er zelfs pijpen in gedeeltelijk uit lood, gedeeltelijk uit hout te zamengesteld, iets hetwelk 
eene ongehoorde zaak is", aldus Bätz. 
Hij is van mening dat het orgel oorspronkelijk „naar de behoefte van dien tijd" goed is geweest, maar 
door de vele veranderingen die later zijn aangebracht, is het „een verwarden boel" geworden. 

Volgens Bätz kan het orgel niet meer in goede staat worden gebracht; hij raadt de kerkvoogden ten 
stelligste af het instrument voor f 5.000,— te laten repareren want het zou „zonder vruchtgenot en 
altoos een ellendig werk" blijven. 
Alleen de orgelmaker die deze reparatie heeft geadviseerd zou er zijn voordeel mee doen zonder zich af 
te vragen: „Heb ik nu waarlijk ter verbetering van het werk, tot eer van mijn persoon en 
bekwaamheden en voldoende aan het mij geschonken vertrouwen gearbeid en beantwoord". Bätz 
meent dat er weinig goeds van het orgel bruikbaar is, alleen de blaasbalgen en enige registers acht hij in 
goede staat. 
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Hij adviseert de kerkvoogden een geheel nieuw orgel te laten maken en later te zien „wat er van het 
oude orgel in mindering zoude kunnen afgerekend worden". 
Bätz heeft een concept-plan ontworpen voor een geheel nieuw orgel met 37 registers, drie 
handklavieren en een vrij pedaal. 
De kosten raamt hij op f 25.700,—, waarvan f 18.500,— voor het orgelwerk en f 7.200,— voor 
de betimmering van het oksaal met de kolommen, pilasters, deuren, ramen en de beide orgelkasten 
met al het beeld-, lof- en snijwerk. 

Op 19 oktober stuurt Machielus Beekes, die in het orgelbedrijf van zijn vader werkzaam is, een brief 
aan de heer J. Vernée, secretaris-kerkvoogd van de Hervormde Gemeente te Delft.5 

Uit deze brief blijkt dat zijn vader, Wander Beekes, reeds eerder een orgelplan heeft ingediend. Helaas 
is dit plan niet meer aanwezig in het archief van de kerkvoogdij. 
Machielus meldt dat zijn vader twee geheel nieuwe orgelkasten kan vervaardigen, één voor het grote 
en één voor het kleine orgelwerk alsmede „het leveren en ordelijk besnijden van alle de ornamenten 
voor ruim f 4.000." 
Beekes kan eveneens een geheel nieuw oksaal, geplaatst op zes kolommen, leveren voor de prijs van 
f 800,—. 
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Machielus vat het orgelplan van zijn vader in het kort samen: „Voor de inwendige vernieuwing en 
vergrooting van het geheele Orgelwerk, met 40 registers volgens het gemaakte plan ruim f 13.800,— 
en daarbij ruim f 4.000,— voor de kasten er bij berekend, is de prijs f 17.986,— en wanneer de 
Weledele Heeren een geheel nieuw oczaal verkiezen dan zal het geheele montant der kosten zijn 
f 18.795,—" (plan A). 
Het blijkt dat Beekes nog twee andere tekeningen heeft ingestuurd, waarbij de kosten van plan B en C 
respectievelijk f 1.000,— en f 2.000,— hoger zijn dan die van plan A. 
Er volgt echter nog een tweede brief van Machielus Beekes, waarin hij meedeelt: „Vader heeft mij nog 
gelast U Edele afzonderlijk te melden het volgende namelijk de Delftsche Nieuwe Kerk is een 
Vorstelijke kerk en daarom heeft vader het Orgelplan en de dispositie der registers zoo ingerigt, dat er 
niets te wenschen overblijft, eens deels is zulks gedaan om voor andere orgelmakers die ook met het 
maken van plannen voor dit werk belast zijn niet achter te staan en ander deels om groote roem te 
behalen bij den afloop des werks". 
Hij schrijft verder dat zijn vader ook een orgel kan leveren met 36 of 38 stemmen in plaats van 40 voor 
f 1.000,— minder dan de prijs die opgegeven is bij plan A. 
Beekes garandeert dat de klank van het orgel krachtig genoeg zal zijn om de gemeentezang te 
ondersteunen. 
Machielus verzoekt de kerkvoogden dit plan „geheimelijk voor zich te houden, overmits vaders goede 
naam niet door zijne mede confrateren bezwalkt zoude worden; want nu komt het op de werkmeester 
aan om met 36 stemmen die kracht en aangenaamheid voort te brengen die men anderdeels uit 40 
stemmen voor handen zijnde maar behoeft op te leveren". 
Wander Beekes is dus van plan met het oude instrument als kern een nieuw orgel te maken en geeft 
daarbij diverse mogelijkheden aan. Van de orgelmakers Van Dam en Lohman is geen correspondentie 
aangetroffen in het archief van de kerkvoogdij; mogelijk hebben deze heren geen rapport ingestuurd 
omdat in de notulen van de kerkvoogden steeds over voornoemde plannen wordt gesproken. 
De rapporten en tekeningen van de orgelmakers worden voorgelegd aan een deskundig adviseur, de 
heer F. Smeer te Rotterdam, die zijn mening hierover moet geven. 
Hij vindt „in het eene en in het andere veel moois", maar adviseert de kerkvoogden het plan van Bätz te 
kiezen, omdat dit meerdere grote registers bevat die grondige kracht geven en ook getuigt het van 
„hoge kunde en soliditeit".6 

In „verbetering, herstelling en vergroting" van het orgel ziet hij weinig heil want het geheel zou toch 
een „lapwerk" blijven, waarop de spreuk „het plaatsen van een lap nieuw laken op eenen ouden rok" 
toepasselijk zou zijn. 
Het idee om het oude pijpwerk te gebruiken bij de bouw van het nieuwe orgel keurt Smeer volstrekt 
af.7 

In december 1836 geven de kerkvoogden hem opdracht om verder met Bätz te onderhandelen over de 
levering van een nieuw orgel.8 

Met de Fa. Bätz en Co. te Utrecht wordt in juni 1837 een kontrakt gesloten voor de bouw van een 
nieuw orgel met 42 stemmen. 
De kosten zullen f 28.500,— bedragen. 

De heer Smeer adviseert de kerkvoogden het oude orgel publiek te verkopen.9 

Zij stemmen hiermee in en plaatsen 19 augustus 1837 een advertentie in zeven grote dagbladen waarin 
het orgel te koop wordt aangeboden.10 In de voorwaarden van verkoop wordt ondermeer vermeld: De 
koper zal na de verkoop geheel verantwoordelijk zijn voor het orgel en dient het instrument te laten 
surveilleren om te voorkomen dat er schade wordt aangericht door de verbouwing der kerk. (art.l) 
In artikel 2 wordt gesteld dat het afbreken en vervoer van het orgel voor rekening komen van de 
orgelmaker en dat dat uiterlijk 10 september moet zijn geschied. 
De verkoop zal geschieden bij afslag, waarna aan de hoogstbiedende de toewijzing zal volgen, (art.5) 
Artikel 6 bepaalt dat de advertentiekosten, registratierechten en zegels voor rekening van de koper 
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zijn: 10% van het bedrag zal worden opgeteld bij de koopsom.11 

Het orgel wordt op 23 augustus publiek geveild en gekocht door Wander Beekes voor de prijs van 
f 1.050—plus 10% kosten.12 

Beekes koopt het orgel in opdracht van de kerkvoogden der Hervormde gemeente te Oudewater. 

De Hervormde kerk in deze plaats bezat een oud orgel dat in 1821 door de orgelmaker A. Meere 
onherstelbaar was bevonden.13 

Meere zond in 1822 bestekken voor het maken van een nieuw orgel.14 

De kerkvoogden gingen echter niet op zijn offerte in. 

Op 7 augustus 1837 brengen enkele Oudewaterse kerkvoogden een bezoek aan de Nieuwe Kerk te 
Delft om eens naar het orgel te kijken, dat op 23 augustus zal worden geveild.15 

Voordat zij besluiten het orgel te kopen wordt informatie ingewonnen bij Bätz te Utrecht. 
Deze geeft een aantal gebreken aan het orgel door en verwijst de heren vervolgens naar collega 
Wander Beekes. 
Men begint op 10 augustus geld in te zamelen om het orgel te kunnen kopen; een dag later heeft de 
gemeente reeds f 2.000,— bijeen gebracht.16 

Aan Wander Beekes wordt opdracht gegeven het orgel voor f 1.000,— aan te kopen.17 

Op 24 augustus 1837 wordt in de vergadering van kerkvoogden meegedeeld dat het orgel uit de 
Nieuwe Kerk te Delft voor f 1.050,— plus 10% kosten is gekocht. 
Ook de heer Beekes is op deze vergadering aanwezig en deelt mee dat hij voor f 5.600,— een nieuw 
orgel kan maken; hij zal bestek en tekening sturen.18 

Beekes zendt een offerte voor het bouwen van een orgel met 22 stemmen, twee klavieren en een 
aangehangen pedaal. Dit bestek was niet gedateerd. Hij vermeldt in deze offerte dat „dese 22 registers 
of stemmen ten allen tijden krachtig genoeg zijn betrekkelijk de grote van de kerk om de gemeente in 
zang te ondersteunen. Ja, zelfs zal men bij het inwijdingsfeest daar dan de scharen het talrijkst zijn, in 
overvloed geluid genoeg hebben. En wat meer is, al het pijpwerk van het Delftsche Orgel is uit wijde 
mensure vervaardigt, zoodat dezen gemelden stemmen grondig en doordringend geluid zullen 
opleveren. Tot deze voorgemelde dispositie wordt vereischt een gehele nieuwe kas, geplaatst op een 
oczaal, rustende op vier collomme, over welke verhouding wij nader zullen handelen". 

Beekes is van plan het pijpwerk, de blaasbalgen en het ijzerwerk van het Delftse orgel te gebruiken bij 
de bouw van het nieuwe instrument. De orgelkas en de beide klavieren zal hij geheel nieuw 
vervaardigen. „Het montand der kosten betrekkelijk het Orgel, twee klavieren en een aangehangen 
pedaal hebbende, heb ik bepaald op ruym f 5.000,— waaronder dan ook al het schilderwerk, rijs- en 
verblijfkosten berekend zijn". 
Beekes kan echter een geheel nieuw orgel maken volgens deze dispositie voor de prijs van f 7.500,— 
of f 5.000,— plus het Delftse orgel. 
Helaas heeft hij zijn opdracht niet kunnen realiseren, want een halfjaar later, in februari 1838 overlijdt 
Wander Beekes onverwacht op 43-jarige leeftijd. 

De orgelmakers Kam en Van der Meulen te Rotterdam worden benaderd het orgel bij Beekes op te 
nemen. 
Zij stellen voor het instrument af te bouwen voor f 5.600,—, inclusief een vrij pedaal. De 
kerkvoogden gaan met dit voorstel akkoord.19 

Aan de weduwe Beekes wordt voor gedane werkzaamheden en gemaakte kosten, een bedrag 
uitbetaald van f 448,50.20 

In november 1838 vraagt de heer Van der Meulen toestemming aan de kerkvoogden om het Delftse 
pijpwerk, met uitzondering van de Vox Humana, om te smelten. De heren stemmen hiermee in.21 

Na het omsmelten van het pijpwerk voegden de orgelmakers aan het aldus verkregen lood 25% tin toe, 
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Het orgel in de Grote- of St. Michaëlskerk te Oudewater na de restauratie, 1967. 
Coll. C. van Butselaar, Oudewater. 

56 



waardoor het moderne orgelmetaal werd verkregen. 
Ook waren zij van plan nieuwe blaasbalgen te maken; de kerkvoogden gingen met dit voorstel niet 
akkoord en gaven opdracht de oude blaasbalgen van het Delftse orgel te restaureren.22 

Op 7 maart 1840 werd het nieuwe orgel geïnspecteerd door Samuel de Lange, organist te Rotterdam 
en J. Blom, organist te Oudewater. 
In zijn uitgebrachte keuringsrapport meldt Samuel de Lange dat „dit werk door zuivere en nette 
bewerking en door best hout en specie dat er gebruikt is als ook door krachtige toon en aangename 
intonatie mijn beste weten wordt verklaard voor een zeer schoon en deugdzaam werk".23 

Met de inwijding van het orgel op 8 maart 1840 bezit de Hervormde Kerk te Oudewater een fraai 
instrument, waarvan de specie, zij het in iets gewijzigde vorm, alsmede de blaasbalgen afkomstig zijn 
van het Delftse orgel, zoals Beekes in 1837 reeds van plan was. 

Noten: 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

G.A. Delft, Archief van de kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente te Delft, inv. 84, Lijst van kandidaten 
voor organist in de Nieuwe Kerk, met aantekeningen over de kwaliteit van hun orgelspel. 
bidem, inv. 8, notulen 1831-1837, 1-8-1836. 
bidem, inv. 28, Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1836-1838. 
bidem, inv. 27, Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1827-1837, nr. 208. 
bidem, inv. 28, nr. 243, 19-10-1836. 
bidem, inv. 28, nr. 243 e, 18-10-1836. 
bidem, inv. 28, nr. 243 f, 24-10-1836. 
bidem, inv. 28, nr. 243 h, 13-12-1836. 
bidem, inv. 28, nr. 243 m, 9-12-1836. 
bidem, inv. 28, nr. 243 ii. 
bidem, inv. 28, nr. 243 kk. 
bidem, inv. 603, Kiesboek 1837-1859, 4-9-1837. 

13. Archief Nederlands Hervormde Gemeente Oudewater, notulen 8-6-1821. 
14. ibidem, notulen 3-5-1822. 
15. ibidem, notulen 7-8-1837. 
16. ibidem, notulen 11-8-1837. 
17. ibidem, notulen 22-8-1837. 
18. ibidem, notulen 24-8-1837. 
19. ibidem, notulen 20-3-1838. 
20. ibidem, jaarrekening kerkvoogdij 1838. 
21. ibidem, notulen 8-11-1838. 
22. ibidem, notulen 10-5-1839. 
23. ibidem, notulen 7-3-1840. 

Henny W. Beekes, 
Meelstraat 34, 
2352 VD Leiderdorp. 

57 


