
ORGANISTEN EN HUN ORGELSPEL

In het jaar 1755 was Willem Johannes Stefanus Engelbronner
organist in de Cunerakerk. We zullen zien dat Engelbronner
niet zomaar een organist was.

In het Politieboek vinden wij het volgende over hem ver-
meld:
"1.12.1755: "Door Den Hr. Borgemr. Smissaert ter verga-
deringe voorgebracht zijnde dat den organist Engelbronner
sig eenige reijsen in 't spelen op den orgel seer onstig-
telijk heeft aangesteld, nadien denselven so schielijk
speelden dat niemand van de gemeente konde medesingen.
En dat denselven ook onlangs wanneer den voorsanger Bone-
bakker neffens de gemeente met singen uijtscheiden also
den Heer Predikant Menso klaar was, denselve egter nog
een veers bleef spelen, niet tegenstaande de Heer
Borgemr. Smissaert hem deede seggen van uijt te moeten
scheijden".

Engelbronner kreeg een reprimande en werd verzocht
voortaan de maat te houden. En inderdaad onze organist
lijkt z'n leven gebeterd te hebben, want op 18.9.1758 is
hij nog steeds organist; tevens wordt hij dan vermeld
als klokkenist. Hij verdient daarmee 25 gulden per jaar
en moet daarvoor ook het orgel stellen en klaar maken
alsmede het stellen en onderhouden van de trommen van
het horloge op de toren.

Toch is Engelbronner zijn streken niet verleerd. Zo
vinden we vermeld op 30.12.1765:

"Vermits den organist Engelbronner sig op Sondagavond
den l deser, in 't spelen van den 119 Psalm onder den
Godsdienst seer onordelijk en tot ontstigting van de
gemeente heeft gedragen, is geresolveert hem dien aan-
gaande te condemneren in een boeten van drie gulden ten
behoeve van den armen deser stad".



Ondanks zijn streken blijft Engelbronner tot zijn dood
toe organist van de Cunerakerk. Na zijn dood werd op
29.6.1772 het ambt van organist en klokkenist opgedragen
aan de Rector Abram van Loon tegen een jaarlijks trakte-
ment van 100 gulden. U ziet de tijden gaan vooruit!

Deze Abram van Loon was op 26.4.1751 aangesteld tot rector
van de Latijnse School te Rhenen. Hij gaf les in Grieks
en Latijn. Als u denkt dat er vanaf dat tijdstip onberis-
pelijk orgelspel te horen was in de Cunerakerk, dan heeft
het mis!

Op 16.12.1776 werd Van Loon wegens onordentelijk orgelspel
op de vingers getikt. Zijn orgelspel was klaarblijkelijk
zo slecht, dat op 6.1.1777 hem het ambt van organist werd
afgekocht! Doch Van Loon bleef zich ook in het dagelijkse
leven onordelijk gedragen. Dit ging zo ver, dat op
8.10.1779 zijn familie verzocht werd hem naar elders te
doen verhuizen, evenwel met behoud van een traktement van
50 gulden per jaar.

Op 6.1.1777 volgde Willem van Daalen Van Loon op als
organist en klokkenist. Van Daalen was reeds vanaf
11.3.1776 adjunct organist en klokkenist. U zult begrijpen
dat met een organist met zulk een achternaam er geen valse
toon meer gehoord werd in de Cunerakerk!

Ph.J. van Daal
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