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H E T K E R K O R G E L T E B E N S C H O P 

ii! het novembernummer IS van Oucl-Utrecht schrijft tic heer W. 
Stooker: , ,Wat de oorzaak is dat het wapen Aan de familie De Milan 
is aangebracht op het orgelfront van de hervormde kerk te Benschop 
is mij nog niet bekend. Wel weet ik dat de familie daar verschil
lende bezittingen heeft gehad". 

He t zij mij vergund mee te delen, dat volgens het resolutieboek 
Benschop in een adres aan hare hoogheid gouvernante Anna in 1754 
wordt medegedeeld, dat „de heer De Milan de Visconti, secretaris van 
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haar ed. mog. de hoeren staten 's lands van Utrecht, clie desselfs 
buytenplaats in dese schoutambte is hebbende, en gedurende het 
somersaisoen, sig des sondags genoegsaam regulier op deselve bui ten 
plaats is bevindende en de godsdienst alhier bi jwonende" in het 
redres (herstel) van het inwendige van de kerk „Sonderling welge
vallen hebbende, niet alleen ten sijnen prive-kosten desselfs gestoelte 
in de kerk laat vernieuwen op eene wijse best convenabel (passend) 
voor de kerk en niet de schikking der andere gestoeltens overeen
komende, maar daarenboven een doceur aan de voors. kerk heeft 
willen doen, zich heeft gedeclareerd, vermits het psalmgesang alhier 
door de onkunde der kerkgangeren seer gering, en het this voor een 
voorsanger seer difficueel (lastig) was, om een goede en stichtelijke 
melodie te houden, ten sijnen kosten een orgel in deselve te doen 
maken" enz. Schout en borgermeesteren van Benschop oordelen „door 
ervarenheit hiervan allesinds bewust, dat de reflectie van heer De 
Milan gefundeert, en het tot meerder orde van den godsdienst 
strekken de soude wesen" enz. te moeten profiteren van „die géné
reuse aanbieding en heilsaam oogmerk". 

Toen het ins t rument klaar was, kwam men voor de moeilijkheid 
dit orgel ook te bespelen. Er waren er in die tijd niet zovelen op 
het plat teland die de kunst verstonden dit behoorlijk te doen. 

Toch kon in de vergadering van „den heere provisioneel drossaard 
en rentmeester der baronie Ysselsteyn, mitsgaders schout en borge
meesteren van Benschop", gehouden op 9 april 1755, medegedeeld 
worden „dat er sig reeds enige personen als solicitanten tot het 
waarnemen van hetselve hadden opgedaan, onder andere de dogter 
van de schoolmeester te Ysselsteijn H. van Lokhorst" . De solicitanten 
hebben proeven van h u n kunst afgelegd en toen is gebleken dat 
Catharina van Lokhorst de anderen in de „konste verre overtrof", 
waarom ze dan ook tot organiste werd benoemd en wel op een 
traktement „van sestig guldens" per jaar. Dit meisje woonde wel een 
uur gaans van de kerk, maar dat schijnt geen. bezwaar geweest te-
zijn. Ik stel mij voor dat de gever van het orgel, baron De Milan 
de Visconti, en ook anderen, het meisje dikwijls meegenomen hebben 
naar tic kerk. Dan behoefde ze slechts een kwartier te lopen. 

Catharina heeft haar taak vofgehouden tot 1775 dus ruim twintig 
jaar. Toen is ze opgevolgd door Hendrik Wil lem Smit. Deze kreeg 
behalve zijn t raktement van f 60.— ook nog een nieuwjaarsgift van 
f 10,10. Het t raktement van de organiste werd na verzoek, over „het 
gemene land" omgeslagen. 

De maker van het prachtige orgel was [. H. Har tman Baltuszoon 
te Utrecht. 

E. VAN O O S T E R O M 
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