Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1936 22 Renaissance-beeldhouw- en snijwerk ontstaan en de orgelkas-ten behoorden mede onder de grootste stukken van dat genre. In Nederland zijn slechts zeer weinige exemplaren overge-bleven. Zoo bevinden zich in het Rijksmuseum te Amsterdamenkele kasten, of liever fronten uit de XVIe eeuw, afkomstiguit de kerken van Harenkarspel, Scheemda en Utrecht. In hetNederl. Museum voor Geschiedenis en Kunst is nog een ge-deelte van de prachtige orgelkast uit de kerk van Naarden. Vanhet sierlijke schrijn van de Sint Laurenskerk te Alkmaar, in 1511door Hans van Coblentz gemaakt, is alleen de galerij nog inoorspronkelijken toestand. De kast van Rhenen is verknoeid,die van de St. Bavo te Haarlem is geheel verdwenen, een fraaieteekening van Pieter Saenredam bewaart nog de herinnering eraan. En zoo zouden we door kunnen gaan. Elke plaats en pa-rochie van eenige beteekenis had haar orgel met kast en front.We lezen V3.n

een 'Orc[Ci&quot; dat reeds in 1384 in de Martinikerk teArnhem geplaatst werd. Het was het oudste orgel van Neder-land en gemaakt door Priester Henric Bomert; Evert, de kisten-maker heeft daarbij de kast gemaakt, met deuren kon het afge-sloten worden. Een kwart eeuw vroeger werd het beroemde orgel van Hal-berstadt, het oudste in Duitschland, door den Priester NicolaasFaber gebouwd. Het kwam toen meer voor dat de Priesters alsorgelbouwers optraden, zooals de monniken veelal kathedra-len bouwden. De Illustre Broederschap van O.L. Vrouw te's Bosch kreeg zijn orgel in 1436. Aanvankelijk in de XlVe en XVe eeuw waren de kasten zeereenvoudig en alleen op practisch nut berekend, doch toen hetnut van de kast op den achtergrond geraakte, ging men zich uit-sluitend toeleggen op artisticiteit, op decoratie en sierlijkheid. Endat men dan ook wel eens tot overdrijving oversloeg, laat zichlichtelijk begrijpen. De fantasie en scheppingsdrang warenschier onuitputtelijk. Zooals de Nederlandsche

contrapuntistenvan de XVe eeuw een ongekend groot aantal muzikale compo-sities geschapen en in de Gouden Eeuw de Hollandsche schil-ders een niet te overziene schat van kostbare doeken nagelatenhebben, zoo heeft het schrijnwerkers- en beeldhouwersgilde vanden Renaissance-tijd zijn krachten en talenten besteed aan devervaardiging van tallooze houtsnijwerken, o.a. ook de orgel-fronten. En evenals op het gebied van muzikale en picturale
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1936 29 stuur van Abcoude. In het voorjaar van 1904 is het in de R.K.Kerk aldaar geplaatst, De heeren Mengelberg en Maarschal-kerweerd, resp. beeldhouwer en orgelmaker te Utrecht, haddenhierbij een uiterst moeilijke taak. De kast was veel te groot voorde koorruimte vmi de Katholieke Kerk, daarenboven lag zij intallooze kleine stukken uit elkaar. Zij moesten daarom beginnen met veel van de versierselenweg te laten. Eendeels was dit een verk'es, anderzijds was hefook weer een aesthetisch voordeel, om_^dat daarmede veel wafsmakeloos was, verdween. Na rijp overleg, met passen en metenzijn zij toch ern geslaagd een stemmig en schoon geheel samente stellen, dat het karakter van de middelceuwsche kern gaaf be-houden heeft, dat volkomen paste in de koornis en bovendienzich harmonisch aansluit bij het interieur van de fraaie Gothi-sche Kerk. De kroon werd op het werk gezet door de exquise wijzewaarop

de kunstschilder J. F. H. Janssen te Zevenaar op aan-wijzing van Mengelberg het front gepolychromeerd heeft. De Renaissance-kleuren van goud, rood en blauwgroen, af-gewisseld door het zilvergrijs van de pijpenbundels, zijn eenweelde voor het oog en frappeeren immer weer. Waarlijk, de R.K. Kerk van Abcoude bezit in dit front eenkostbare kunstschat van lang voorbije geslachten, een heerlijkegetuigenis van den religieuzen kunstzin onzer voorvaderen. JOAN VIS. Abcoude, October '36.

