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De stad Utrecht heeft, met uitzondering van de periode van november 1648, 
toen de uit Nijmegen afkomstige Godert van Pisa overleed, tot 1739, het jaar 
waarin Johann Heinrich Hartmann Bätz zich hier metterwoon vestigde, 
steeds orgelbouwers onder zijn burgers of ingezetenen geteld. De reden daar
van ligt voor de hand, zeker voor de praereformatorische tijd, want het van 
kerken, kloosters en kapellen weivoorziene Utrecht bezat toen een aantal or
gels, dat eerst in de 20e eeuw zou worden overtroffen. Bovendien bood het 
nabije, stedenrijke Holland een bijna onverzadigbaar afzetgebied. 
De hoofdpersoon, waarover dit artikel handelt, is Gerrit Petersz Stam, zoon 
van Peter Gerritsz, beiden orgelmakers. Vader Peter, afkomstig uit Hoorn, 
vestigde zich vóór 1456 te Utrecht, verwierf het burgerrecht op 30 januari 
1478 1) en overleed in 1480. Peter had een goede reputatie. Binnen zijn woon
stad verkreeg hij deze door de vervaardiging van het grote orgel in de B uur-
kerk 2) (1469 vlgg.) en van het grote orgel in de St. Nicolaaskerk 3) (1479) 
waarvan thans nog belangrijke delen geconserveerd zijn. Buiten Utrecht ver
wierf hij roem door het indrukwekkende orgel in de St. Bavokerk te Haarlem 
4) (1463-1465, 1471), waarvan het uiterlijk ons, dank zij Pieter Saenredam's 
oeuvre, duidelijk voor ogen staat. Peter kwam tot welstand en belegde zijn li
quide middelen vanaf 1468 in renten op het leven van zijn zoon en opvolger 
Gerrit 5). Het is niet zeker of Peter nog andere kinderen had. 
Gerrit zette zijn vaders kunstambacht voort. De rekeningen van de domfa-
briek melden nog in 1479/80 een stembeurt van het domorgel 6). 
Zijn eerste belangrijke werk had hij ook aan het domkapittel te danken; in 

1) Burgerboeken, GAU, Stad, I, nr. 222. Zie ook de klappers op de burgerlijsten. 
2) F. A. L. van Rappard, ed., 'De rekeningen van de kerkmeesters der Buurkerk te Utrecht in 
de 15e eeuw', Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht III 
(Utrecht, 1880) 172, 174, 179. 
3) Rekening van de kerkmeesters der S. Nicolaaskerk 1479/80, GAU, Stad. II, nr. 706. Vgl. 
voorts M. A. Vente, 'De Utrechtsche orgelmakersschool in de 16e eeuw', Jaarboekje van Oud-
Utrecht, 1939, 8-9 en A. Graafhuis, 'De oudste orgels van de Nicolaikerk', Maandblad van Oud-
Utrecht, XXX (1957) 33-36 en de aldaar geciteerde literatuur. 
4) M. A. Vente, Bijdragen tot de geschiedenis van het vroegere grote orgel in de St. Bavokerk (te 
Haarlem), Nederlands Orgelpracht (Haarlem, 1961) 3-8. 
5) Lijfrenteregisters c. 1468, fol. 200; c. 1490, fol. 60 v, GAU, Stad. I, nr. 610. 
6) Fabrieksrekening Dom 1479/80, RAU, Dom, nr. 651. Vgl. N. B. Tenhaeff, ed., Bronnen tot de 
bouwgeschiedenis van den Dom te Utrecht, II1, Rijks Geschiedk. Publ., gr. serie LXXXVIII ('s Gra-
venhage, 1946) 557; M. A. Vente, Orgels en organisten van de Dom te Utrecht van de 14e eeuw tot he-
den (Utrecht, 1975)25. 
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september 1481 ontving hij 85 R.gl. 16 st. voor het orghel uut die aide kercke the 
breken ende in dat nye cruyswerck te setten 7). 
Op 15 maart 1482 droeg het kapittel van Sint Marie hem de bouw van een or
gel op, waarvan Willem Tonss, blijkens een overeenkomst van 12 september 
1482, de deuren moest beschilderen. Het werk was in 1484 voltooid; op 24 no
vember van dat jaar beloofde Gerrit Petersz het instrument gedurende drie 
jaren gratis te onderhouden. De affaire had echter een onaangename nasleep, 
want de resoluties van het kapittel maken op 23 april 1490 melding van een 
meningsverschil met de orgelmaker over hem nog toekomende gelden 8). In 
het licht van latere gebeurtenissen rijst de vraag of die moeilijkheden hun 
oorsprong wellicht in Gerrits karakter hadden. 
Het gaat te ver om Gerrits omvangrijke werk op de voet te volgen. Evenals 
zijn vader arbeidde hij vooral te Utrecht, maar men kan zijn sporen ook el
ders aantreffen. Zo leverde hij in 1495/96 een klein orgel, een z.g. positief, 
aan de Illustere Lieve Vrouwe Broederschap in 's-Hertogenbosch, dat goede 
diensten bewees 9); nog in 1517 beval de Bosse stadssecretaris Simon van 
Coudenberg hem bij de abt van Averbode aan. Simon noemde toen immers 
drie capabele meesters, Peter en Gerrit, vader en zoon te Utrecht en Jan van 
Munster 10). Die inlichting was overigens bepaald niet „up to date", want Pe
terwas toen al 37 jaren dood; Gerrit daarentegen was in 1517 nog zeer actief. 
In 1497 voltooide Gerrit een instrument an die noirtsijde van de St. Janskerk te 
Hoorn, vermoedelijk zijn geboorteplaats. De kerkmeesters betaalden hem, 
na arbitrale uitspraak, 97 Andreas gulden 11). Duidt de interventie van vier 
arbiters soms weer op een geschil? Dat is niet zeker, want de oorspronkelijke 
overeenkomst met Gerrit kon inhouden dat de prijs eerst zou worden vastge
steld na het advies van deskundigen. 
Vóór 1491 huwde hij met Wendelmoet, dochter van schepen Jan Claesz van 
Zijll en Alijt van Zaal 12); immers reeds vóór dat jaar kocht hij een lijfrente 
ten laste van de stad Utrecht ten behoeve van zijn dochter Jut (later gehuwd 
met Härmen van Vrijhuysen), die nog tot 1572/73 leefde 13). Er waren nog 
vele andere kinderen: Katrijn 14) (gehuwd met Gijsbert Lap), Alijt 15) (over
leden voor of in 1531, gehuwd met Berent van Zolms), Borch 16) (gehuwd 
met Dominicus Aertsz Honthorst), Belia 17) (in 1514/15 overleden, gehuwd 

7) W. Jappe Alberts, ed.. Bronnen tot de bouwgeschiedenis van de Dom te Utrecht. II2, Rijks Ge-
schiedk. Publ., gr. serie CXXIX ('s Gravenhage, ! 969) 67. 
8) Resoluties S. Marie, RAU, S. Marie, nr. 40-6. 
9) A. Smijers ed.. De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te 's Hertogenbosch, I, Rekeningen van 
1330-1500 (Amsterdam, 1932)200,202. 
10) Floris van der Mueren, Het orgel in de Nederlanden (Brussel/Amsterdam, 1931) 249. 
11) M. A. Vente, Bouwstoffen tot de geschiedenis van het Nederlandse orgel in de 16de eeuw (Am
sterdam, 1942)147. 
12) Procuratieboeken 24 mei 1519, GAU, Stad, I, nr. 703. Zie voorts Booths genealogische aan
tekeningen, blz. 53. 
13) Lijfrenteregisters c. 1491,697; 1510-2,434; 1514-2, 134; 1520-2,250; 1543, 189, 425, GAU, 
Stad, I, nr. 610. 
14) Kameraarsrekeningen 1514, fol. 32; 1515/16, fol. 27; 1516/17, fol. 32, GAU. Stad. I, nr. 589. 
Ook GAU, Stad, I, nr. 703 (19 april 1515,26nov. 1517). 
15) GAU, Stad, I, nr. 703 (tussen 11 en 16 oct. 1520). 
16) GAU, Stad, I, nr. 703 (14 dec. 1523); Memories van Transporten 1 juli 1535, GAU, Stad, I, 
nr. 704. 
17) GAU, Stad, I, nr. 589 (151 5/16, 27), 703 (7 febr. 15141. 
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Het orgel in de Ma-
riakerk te Utrecht, 
het chef d'oeuvre van 
Gerrit Peters:. Ge
wassen pentekening 
(258 x 198 mm) van 
anoniem 17de eeuws 
Nederlands meester. 

met Volken Both te Amersfoort; de klokgieter Thomas Both was hun zoon), 
Maritgen 18) (begraven in de Buurkerk 1524/25) en nog drie zonen: Antonis 
19) (gehuwd met Mary), Maarten (Merten), orgelmaker 20), wiens spoor kort 
na 1522 verdwijnt, en Cornells 21) (gehuwd met Geertruyt Michiel Eelgisdr), 
eveneens orgelmaker (overleden in 1559). 
Op 24 mei 1519 begeerde Gerrit, na Wendelmoets overlijden in 1518, een 
boedelscheiding 22); blijkbaar staat dit verzoek in verband met zijn voorne
men in het huwelijk te treden met Alijt Jacobsdr 23). 
Gerrit was een welgesteld man. Dit blijkt uit enkele hoofdelijke omslagen, die 
de stad haar burgers oplegde; in 1492/93 behoorde Gerrit tot de circa 400 
personen, die ieder 2 Rijnsgl. betaalden, in 1495/96 rekende men hem tot de 

18) Rekening van de kerkmeesters der Buurkerk 1524/25, GAL), Stad, II, nr. 47. 
19) Raads Dagelijks Boek 29 april 1521, GAU, Stad, I, nr. 13: Ook GAU, Stad, I, nr. 703 (9 juni 
1519). 
20) J. J. Dodt van Flensburg, 'De geschiedenis der muzyk te Utrecht van het jaar 1400 tot op 
onzen tijd', Caecilia, Algemeen Muzikaal Tijdschrift van Nederland, IV (1847) 145. 
21) GAU, Stad, I,nr. 703 (29 jan. 1523, 19jan. 1524), 704(4 nov. 1535, 18oct. 1537). 
22) GAU, Stad, I, nr. 703 (24 mei 1519). 
23) GAU, Stad, I, nr. 703 (31 juli 1526). 



groep van 140 hoogst aangeslagenen, ieder voor 4 Rijnsgl. 24). Uit tal van 
transporten blijkt, dat Gerrit en Wendelmoet heel wat goederen bezaten; de 
huwelijksschat van de in 1514/15 overleden, met Volken Both te Amersfoort 
gehuwde dochter Belia, omvatte behalve onroerend goed ook belangrijke 
renten 25). 
De aanleg en verbreding van de gracht rondom de Vredenburg leidde tot om
vangrijke gedwongen verkopingen van huizen en erven. In de op die over
drachten betrekking hebbende administratie uit 1532 vindt men, dat Gerrit 
Petersz' erfgenamen een schadeloosstelling van ruim 2500 gulden ontvingen 
26). 
Jarenlang, zeker van 1504 tot 1517, sleepte een procedure met de comman
deur van het St. Catharijneconvent over de perceelsgrens tussen dit convent 
en Gerrits bezit aan de Viesteeg 27). Op 26 augustus 1512 legde de Utrechtse 
raad Gerrit een boete van niet minder dan 100 Philippus gl. op, te betalen bin
nen acht dagen, omdat hij na luydinge der doeken Anno XI in den IJsselsteynsche 
oirloge nyet innen gecomen en is 28). In 1515 stuitte de aankoop van 20 morgen 
land leengoed in Schalkwijk en 't Goy af op bezwaren van de leenheer, de bis
schop van Utrecht 29). De Leidse jurist Philip Vranckensz was in 1519 Gerrits 
gemachtigde in een geschil met Katrijn van Tetroede te Leiden, waarin ook 
de orgelmaker IJsbrand Andriesz van Velden betrokken was. Uit het Leidse 
Wedboek blijkt weliswaar niet welke belangen op het spel stonden, maar de 
uitspraak van 10 augustus 1519 was in ieder geval niet ongunstig voor Gerrit, 
omdat IJsbrand van Velden voordat zijn tijt geëxpireert was van hem (Gerrit) ge-
gaen is 30). 
Moeilijkheden waren er dus volop; de bewering, dat Gerrit een lastige, kop
pige, zich vaak verongelijkt voelende man was, kan met nog veel meer voor
beelden gestaafd worden. Alvorens echter tot het eigenlijke thema van dit 
artikel te komen, moge nog één mededeling volgen. Op 31 juli 1526 verplicht
ten Geryt Petersz Stam die orgelmaecker ende A lijt Jacobsdr sijn wijff 'zich tot be
taling van een erfelijke losrente aan Cornelis Jans weduwe van Gelre 31). De 
transactie kan er wellicht op wijzen, dat Gerrits financiële positie, door de 
boedelscheiding en zakelijke tegenslagen na Wendelmoets dood, er niet beter 
op was geworden. De acte geeft bovendien aan - als enig tot dusver bekend 
bewijsstuk - dat Gerrit de familienaam Stam droeg. Gerrits zonen voerden die 
naam echter niet. 
Terloops maakte ik hierboven reeds gewag van enige geschillen. Gerrits ern
stigste conflict had betrekking op het doorhem in de jaren 1504/09 gebouwde 
orgel van de Sint Jacobskerk te Utrecht. Een deel van het orgelmeubel is be
waard, zij het in de vorm waarin het in 1823 werd gewijzigd, de orgelzolder 

24) GAU, Stad, I, nr. 589 (1492/93; 1495/96). 
25) GAU, Stad I,nr. 703(7 febr. 1514, febr.-juli 1514, dinsdag na Laetare Jerusalem). 
26) N. van der Monde, Geschied- en oudheidkundige beschrijving van de pleinen, straten, stegen, wa
terleidingen, wedden, putten en pompen der stad UtrechtII (Utrecht, 1845) 323-326. 
27) GAU, Stad, I, nr. 703 (30 oct. 1505, 11 dec. 1505), 13(30jan. 1517), 666, fol. I (24 april 1517). 
28) GAU, Stad, I, nr. 13 (26 aug. 1512). 
29) GAU, Stad, I, nr. 13(3dec. 1515). 
30) GA Leiden, Recht. Arch., nr. 42, Wedboeken 30 juni 1514, 29 juli 1519. Vgl. Bouwstenen 
voor een geschiedenis der toonkunst in de Nederlanden III (Amsterdam, 1980) 197, 198. 
31) GAU, Stad, I, nr. 703 (31 juli 1526). 
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vertoont aan de westzijde nog steeds een prachtige gotische balustrade en 
misschien is er zelfs nog enig pijpwerk van Gerrits hand aanwezig. 
Ongelukkigerwijze is de rekening van de eerste kerkmeester der Sint Jacobs-
kerk over het jaar 1504/05, althans met betrekking tot de vele uitgaven van 
dit nieuwe orgel, bijna onleesbaar, zodat deze geen nauwkeurige informatie 
verschaft 32). Daarentegen is er in het Procuratie- en Certificatieboek van 
1501-1512, fol. 77 een acte van 3 October 1509 opgenomen, die wèl licht op de 
gebeurtenissen werpt. 
Gerrit heeft jaren aan dit costelick orgel gewerkt; in 1509 was het zover, dat er 
een expertise plaats kon vinden door zes organisten, drie uit Utrecht en drie 
van buiten de stad, onder wie Reyner Bogerman van Dockum, de stadssecre
taris van Kampen. Deze keurmeesters constateerden allerlei gebreken, die 
Gerrit diende te verhelpen. Toen hij dit gedaan had, verklaarde hij die voirsz 
orgel geemendeert ende oprecht gemakt te hebben ende (dat het) overbodig was 
anderwerven om te leveren. 
De kerkmeesters wilden, gerugsteund door de magistraat en de domproost, 
volstrekte zekerheid en ontboden Reyner opnieuw uit Kampen om ditmaal 
tezamen met twee Utrechtse organisten - hun identiteit is niet bekend - de 
door Gerrit Petersz bewerkstelligde verbeteringen te controleren. 
Opnieuw bevonden de experts, dat het instrument niet kon worden geaccep
teerd. Zij stelden gedrieën, dus niet alleen meester Reyner, hun oordeel op 
schrift, waarop de orgelmaker tegenover de keurmeesters verklaarde, dat hij 
nyet en strafte enich artikell anders dan hij alleen seyde hij en kondes nyet gebete
ren, noch anders gemaken 33). 
Bij die gelegenheid moet Gerrit in woede zijn uitgebarsten, vooral tegen Rey
ner. Burgemeesters, schepenen en raad van Utrecht verklaarden dat Reyner 
zich in dit werck alsoe eerlicken, doechtlicken ende oprechtelicken gehalden ende 
gedragen heeft als enen goeden treflicken ende eerlicken man moegelick ende be-
hoirlick was van doen; de kerkmeesters hadden voorts tegenover de stedelijke 
overheid plechtig verzekerd, dat meyster Reyner gheenrele steeckpenningen, ge
not, nochte profyt in 't cleyn noch in 't groet om 't voirs werck te misprijsen geno
men noch begeert en heeft 33). 
Het bevreemdt, dat de Kamper magistraat tot september 1511 wachtte, alvo
rens hij, op verzoek van zijn secretaris, een loflijk getuigenis naar de Utrecht
se heren zond. Meester Gheryt orgelmaker had meester Reyner zeer onbete-
melicken diffameert, schentelicke ende oneerlicke woirden van hem sprekende, na 
lüde desser zijner ingelachter supplication, etc. Want wij dan, denselven onsen Se-
cretarium nye oneerlicken, dan altijt getrouw in sijnen dienste hebben bevonden. 
De Kamper raad vraagt Utrecht te bevorderen, dat die voirsz meester Geryt sij-
ne onbehoorlicke woorden te rugge steil, alst behoirt. . .34). 
Het is niet bekend of de Utrechtse heren Reyner nog andere satisfactie ga
ven, dan zij reeds in hun verklaring van 3 October 1509 boden. Vermoedelijk 

32) Rekening van de kerkmeesters S. Jacobskerk 1504/5. GAU, Stad, II, nr. 423. Ook GAU, 
Stad, II, nr.415,416. 
33) GAU, Stad, I,nr. 703(3 oct. 1509). 
34) GA Kampen, Stad, nr. 221, Minuten IV. 95. Vgl. M. A. Vente, 'De Utrechtsche orgelmaker-
school', 114, 115. 



hebben zij de twist gelaten voor wat hij was en ingezien, dat het bij het instru
ment van de St. Jacobskerk niet ging om een technisch goed of slecht orgel, 
maar om de vraag of het wel aan de eisen „naar de nieuwe aard" voldeed. 
Aan het begin van de 16e eeuw overheersten de stijltradities, belichaamd in 
de uitstekende instrumenten van de Dom, de St. Mariakerk en de Buurkerk; 
Peter Gerritsz en zijn zoon Gerrit Petersz hadden daar hun beste krachten 
aan gegeven. In de orgels van sommige andere kerken, n.l. de St. Pieterskerk 
en de St. Janskerk, waren nieuwe tendenzen te bespeuren; vooral het instru
ment in de St. Pieter, in 1508 gemaakt door een overigens onbekende meester 
Israël 35), was voor velen een verrassing door een variatie aan klankkleuren, 
rijker dan die men in de meer traditionele orgels kende. Tot de voormannen 
van die nieuwe richting behoorde Reyner Bogerman van Dockum. Het ver
baast ons dus niet, dat de visies van Gerrit en Reyner botsten; er was dan ook 
kans te over om een stevige ruzie te krijgen met de temperamentvolle Gerrit. 
Uiteraard hebben de kerkmeesters van de St. Jacobskerk naar een oplossing 
van hun probleem gezocht. In de rekeningen over het jaar 1515/16 zijn aller
lei ontvangsten geboekt voor het gebruik van het orgel ten behoeve van enke
le broederschappen; de uitgaven omvatten, behalve het salaris van de orga
nist, nog de volgende posten 36): 

Item gegeven van dat compromis van den orghelen ende copy voer scepen overge-
levert ende dat ons meyster Evert van Coddenoort ons ten besten geraden heeft 
tesamen 1 gl- ' st-
It. verteert mit meyster Jan van Covelens ende sommyghe vremden 2 gl. 10 st. 

De betekenis van deze weinige regels is duidelijk: er waren niet voldoende 
gronden om Gerrit Petersz in het ongelijk te stellen; vandaar dat de kerk
meesters tot een compromis bereid waren. Zij kwamen daartoe niet alleen op 
grond van de juridische adviezen van Evert van Coddenoort, maar ook van de 
gesprekken met Jan van Covelens uit Amsterdam, in die jaren veruit de be
langrijkste orgelmaker in de noordelijke Nederlanden en bouwer van orgels 
„naar de nieuwe aard". 
De hoofdrolspelers in dit kleine orgeldrama hadden elkaar al vóór het in 1516 
tot stand gekomen compromis ontmoet. Het Registrum causarum etpactorum 
van Hasselt in Oversticht bevat de mededeling, van 1 februari 1515, dat de 
schepenen van Hasselt de betaling op zich genomen hadden van koste en ge-
dranck die meister Johan (van Covelens) ende meester Geert (Petersz Stam) orgel
makers mitt ohren vock ende meister Reyner (Bogerman van Dockum) organist in 
de leverinck ende allen dat dair anclevende mach wesen . . .37). De ontmoeting 
en de feestelijke maaltijd bij de voltooiing van het Hasseltse orgel legden 
klaarblijkelijk de basis voor de oplossing, die men daarna te Utrecht vond. 
Met dit „happy end" zou ik het relaas kunnen afsluiten. De nuchtere feiten 

35) RAU, S. Pieter, nr. 191-3, Afzonderlijke verantwoording uil 1508/9, ingebonden bijde Reke
ningen der Grote Fabriek 1508/9. Vgl. Bouwstenen voor een geschiedenis der toonkunst in de Neder
landen II (Amsterdam. 1971)208. 
36) GAU, Stad, II, nr. 423 (1515/16, fol. 10). 
37) R. A. Zwolle, Recht. Arch., nr. 3151, fol. 88. Vgl. M. A. Vente, Proeve van een repertorium 
van de archivalia betrekking hebbende op het Nederlandse orgel en zijn makers tot omstreeks! 1630. 
Verh. Kon. Acad. van België, Klasse der Schone Kunsten 2e reeks X2 (Brussel, 1956)81. 



rondom het orgel der St. Mariakerk te Utrecht in de jaren 1517 en 1518 tonen 
echter aan, dat Gerrit Petersz de ontwikkelingen niet kon volgen. Hij ontving 
op 7 October 1517 de opdracht het 35 jaar vroeger door hem zelfgebouwde 
orgel te vermaken en uit te breiden. 
De tekst behelst dan enige bepalingen omtrent de toe te voegen geluiden, 
waaruit blijkt dat Gerrit nog steeds volgens het traditionele patroon werkte. 
Op 1 december 1518 sluiten de kanunniken, daartoe zeker geïnspireerd door 
voorbeelden binnen de stadsmuren, nog een aanvullende overeenkomst super 
certis melodiis etc. 38). Daarna verneemt men niets meer. Gerrit zag blijkbaar 
geen mogelijkheid deze certae melodiae tot stand te brengen. 
Jan van Covelens verplichtte zich op 19 januari 1525 het orgel der St. Maria-
kerk naar de nieuwste inzichten te verbeteren en te vergroten 39). In die gang 
van zaken onderkent men ook de invloed van Jan van Scorel, kanunnik van 
St. Marie: Van Scorel beschilderde in 1523 de luiken van het nieuwe orgel in 
de Oudmunster, een van Jan van Covelens' meesterwerken 40). 
Gerrit Petersz Stam moet omstreeks 1519 Utrecht verlaten hebben; zijn zo
nen Merten en Cornelis zetten het familiebedrijf nog gedurende hun vaders 
leven zelfstandig voort. Gerrit werd op 19 september 1527 in de St. Janskloos
terkerk te Haarlem begraven 41). 

38) RAU, S. Marie, nr. 40-10. 
39) RAU,S. Marie, nr. 40-10 (19 jan. 1525). Ook RAU, S. Marie, nr. 252. Zie voorts Bouwstenen 
voor een geschiedenis der toonkunst in de Nederlanden I (A msterdam, 1965) 285. 
40) RAU, Oudmunster, nr. 499 (1521-1524). Zie voorts Bouwstenen voor een geschiedenis der 
toonkunst in de Nederlandenll (1971) 175, 176. 
41) Haarlem, Archief van kerkvoogden der Hervormde Gemeente, nr. 147/77, fol. 11 v. 
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