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VOORWOORDVOORWOORDVOORWOORDVOORWOORD    
 

Zoals reeds bijna 25 jaar gebruikelijk is, werd ook dit jaar een 

Programmaboekje uitgegeven. Door de Orgelcommissie werd echter 

besloten om in dit jaar een bijkomend boekje uit te brengen, namelijk een 

Jubileumboekje 250 jaar Müllerorgel.  
 

Er kon hierbij beroep worden gedaan op de gegevens die Jan Jongepier 

(regelmatig bespeler van Het Orgel zoals in dit Jubeljaar op 28 juli 2006) 

verzamelde. Hij deed dit tijdens een speurtocht naar Christian Müller in 

diens geboortestreek en hij volgde hem gedurende zijn werkzaamheden in 

de Nederlanden. In het Jubileumboekje wordt ook aandacht besteed aan 

belangrijke aanpassingen en de manier waarop Het Orgel de Tweede 

Wereldoorlog doorstond.  

 

Wat u nu voor u hebt, is te beschouwen als een eerste uitgave. Mocht u op- 

of aanmerkingen hebben die kunnen leiden tot verbeteringen in een tweede 

druk, aarzel dan niet en stuur ze naar: 

 

De heer P.J. Kelder 

Secretaris van de Orgelcommissie 

Laan van Blois 47 

1943 MG Beverwijk 

Tel 0251-223771 

E-postadres: jpkelder@wanadoo.nl 

 

Het ligt trouwens in de bedoeling om in een volgende druk óók gegevens 

op te nemen over de restauratie van het Müllerorgel die in 2007 zal 

plaatsvinden. Mocht u hiervoor een gift willen geven dan kan dat op 

rekening 9642889 ten name van Orgelfonds Hervormde Gemeente 

Beverwijk. 

 

Met vriendelijke groet 

 

H. Bunk 

Voorzitter Orgelcommissie Müllerorgel. 
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Op zoek naar Christian Müller.Op zoek naar Christian Müller.Op zoek naar Christian Müller.Op zoek naar Christian Müller.    
Jan Jongepier 

 

Een paar jaar geleden was ik uitgenodigd om enkele orgels in de Harz te bespelen 

in het kader van een orgelweek. Na gedane arbeid werd ik voor de overnachting 

verwezen naar een klein, mij onbekend dorp. Het was echter niet de idyllische 

ligging van dit dorp en zijn hotel (hoewel daar niets mis mee was) welke zich in 

mijn geheugen heeft gegrift. Want op de nachtelijke rit naar het bewuste dorp 

lichtte plotseling een wegwijzer op, waarop niet alleen de naam van het bewuste 

dorp stond, maar daaronder nog een andere naam: St. Andreasberg. Ik bleek mijn 

nachtrust te gaan genieten op luttele kilometers afstand van de geboorteplaats van 

Christian Müller! 

 

 De bedevaart naar het bewuste stadje, 

de volgende morgen, was onontkoom-

baar en vond plaats in de stromende 

regen. Geen uitnodigend weer om 

eens rustig rond te kijken dus. Van 

achter de beregende autoramen werd 

wel duidelijk dat er van de bebouwing, 

die Christian Müller als kind waarge-

nomen moet hebben, niet zo erg veel 

meer over was.  

Dan maar de plaatselijke boekhandel 

bezocht. Op zoek naar heemkundige 

literatuur, altijd aanwezig in een 

Duitse boekerij, kwam er al spoedig 

een gesprek op gang. Had men wel 

eens van Müller gehoord? Er bleken veel Müllers te zijn, zowel in het verleden als 

in het heden. 

Ja, daar waren ook wel orgelbouwers bij, daar was wel wat over bekend. 

Wisten ze dan van hun grote zoon, die in Nederland zo’n  imposante reputatie als 

orgelmaker had verworven? Nee, beslist niet. Waarom zou hij naar Nederland zijn 

gegaan? Waarom juist naar Amsterdam? Speelden de handelscontacten tussen de 

zilvermijnen en de Amsterdamse zilversmeden misschien een rol? Allemaal 

vragen, die onbeantwoord bleven. Ik ben dan ook niet verder gekomen dan die ene 

boekhandel. Ongetwijfeld zullen er historici zijn die er meer over kunnen vertellen. 

Daarom moet ik dat bezoek nog maar eens overdoen, zonder stortregen liefst, en 

beter voorbereid, in plaats van in een spontane opwelling. Als bedevaart, verrijkt 

met een flinke hoeveelheid ontroering, was het echter zeker de moeite waard. 

Het bezoek confronteerde me in de eerste plaats met het kind, de jongen, die 

Christian geweest moet zijn.  

Geboortestreek van Christian Müller  
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Het landschap dat hij waarnam toen hij opgroeide, de plek waar hij gespeeld heeft. 

Maar ook met de vraag, wat hij na zijn schooljaren is gaan doen.  

We moeten ons te binnen brengen dat Müller ruim vijfentwintig jaar oud was, toen 

hij in Amsterdam arriveerde. In de vroege 18e eeuw kon iemand dan zeker volleerd 

en ervaren geweest zijn. Daarmee stuiten we dus op een periode in Müllers leven 

die tot nu toe een blinde vlek in zijn geschiedverhaal is gebleven. Bij welke orgel-

makers leerde hij het vak? 

Welke orgels leerde hij kennen in het gebied van zijn jeugd? Waar kwam hij in 

aanraking met de specifiek Duitse constructie van tongwerken, die in de vroege 

18e eeuw de Hollandse traditie van de 17
e
 eeuw verdreef? Allemaal vragen die 

hoogst intrigerend zijn, maar die tegelijkertijd voorlopig op antwoord moeten 

blijven wachten. 

Er zit niets anders op dan de draad van Müllers levensverhaal op te pakken op het 

moment dat uit documenten zijn aanwezigheid in Amsterdam gebleken is. In 1718 

werkt hij bij de Amsterdamse orgelmaker Cornelis Hoornbeeck. Onzeker is 

overigens wanneer hij daar gearriveerd is. Een jaar later blijkt hij zich zelfstandig 

gevestigd te hebben in Amsterdam.  

Dan pas wordt hij ook ingeschreven als lidmaat van de Lutherse Gemeente te 

Amsterdam. 

Wat dan volgt, kunnen we als de eerste vijf jaar van zijn werkzame Nederlandse 

periode beschouwen. Men zou het wat denigrerend de periode van de 

vingeroefeningen kunnen noemen, ware het niet, dat alles wat hij ondernam na 

oplevering zeer werd geprezen. 

Afgezien van werkzaamheden aan het orgel van de St. Jan’s Kathedraal in    ’s 

Hertogenbosch, die hij samen met Rudolph Garrels uitvoerde, waren het drie 

Amsterdamse orgels, waaraan Müller ingrijpende werkzaamheden uitvoerde. Geen 

van die drie instrumenten kunnen we nog beluisteren. We zijn dus aangewezen op 

de archivalische bronnen, die ons zowel over de aard van het werk als over de 

uitkomsten inlichten. Indirect speelt hierbij ook het orgel in de Grote kerk van 

Leeuwarden, zijn eerste grote nieuwe orgel, nog een rol. 

Het ging hier om drie orgels van recente makelij. Het feit dat Müller opdracht 

kreeg deze orgels ingrijpend te wijzigen, hield zeker geen verband met gebreken of 

slechte constructie. 

Als belangrijkste reden voor de opdracht klinkt door, dat men de klank van de 

orgels krachtiger wenste. Ervaringen met de nog vrij jonge traditie van kerkzang-

begeleiding lijken hiervoor dan ook de aanleiding te zijn geweest. 

Müller werkte achtereenvolgens aan de orgels van de Nieuwe Lutherse kerk 

(Cornelis Hoornbeeck 1719), waaraan hij ongetwijfeld in dienst van Hoornbeeck 

zelf had gewerkt), de Oude Lutherse kerk (Johannes Duyschot 1693) en de Oude 

Remonstrantse kerk (Thomas Weidtman 1719). 
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Het meest omvangrijke werk was de ombouw van het orgel in de Nieuwe Lutherse 

kerk. Naast wijziging van de dispositie van de bestaande werken voegde Müller 

een derde manuaal, een Bovenwerk, aan het orgel toe. Uit de nieuwe dispositie 

alleen al komt Müllers stempel overtuigend tevoorschijn. Het orgel kan worden 

gezien als het eerste grote stadsorgel van l8e eeuwse signatuur, dat de binding met 

de l7e eeuwse klanktradities heeft verbroken. Nieuwe geluiden werden 

geïntroduceerd en een krachtige, dragende totaalklank moet in de ronde kerk met 

zijn fameuze akoestiek grote indruk hebben gemaakt. 

Van Amsterdam moeten we ons nu naar Leeuwarden verplaatsen. Maar eerst nog 

even Amsterdam, want dat speelt een rol in dit verhaal. De burgemeesters van de 

stad Leeuwarden wensten in de Grote Kerk een nieuw orgel. Bij de vraag wie dat 

zou moeten maken, stuitte men op een probleem. De Friese orgelbouwtraditie van 

de 17
e
 eeuw was met de dood van Jan Harmens beëindigd. Een opvolging diende 

zich niet aan. Kijkend naar Groningen -  of beter gezegd Zwolle - zal men aan 

Frans Caspar Schnitger gedacht hebben, die echter zojuist in Alkmaar aan het werk 

was gegaan. Het moet Henricus Radeker geweest zijn, die op de jonge 

Amsterdamse orgelmaker Christian Müller heeft gewezen. Henricus’ vader, 

Johannes Radeker, kwam uit de leerschool van Schnitger en had lange tijd samen 

met Matthias Amoor en Rudolph Garrels in Groningen een soort Schnitger filiaal 

geleid. 

Als zelfstandig orgelmaker had hij in l721 het orgel van de Martinikerk te Franeker 

vernieuwd, wat overigens niet zo gelukkig had uitgepakt.  

Langs deze weg moet zijn zoon Henricus van het Leeuwarder probleem hebben 

gehoord.  

Dan wordt Reynoldus Popma van Oeveringh - de organist van de Grote Kerk van 

Leeuwarden - opgedragen in Amsterdam contact met deze Müller te zoeken. Dat is 

dan ook gebeurd. De rest van het verhaal is dan fictie, maar wel leuke fictie, en ook 

niet helemaal onwaarschijnlijk. 

Ik stel me dan voor, hoe Popma van Oeveringh, die in Friesland niet zoveel grote 

orgels en kerken gewend was, in die Nieuwe Lutherse kerk dat Hoornbeeck-

Müller-orgel ondergaat. 

Hoe overweldigend moet dat geweest zijn. Daar is ook die veronderstelde indirecte 

band tussen de drie Amsterdamse ‘vingeroefeningen’ van Müller en het 

Leeuwarder Müller-orgel ontstaan. Wie de disposities van beide orgels naast elkaar 

legt, ziet zoveel overeenkomst, dat het lijkt of Popma van Oeveringh het als model 

- of anders gezegd als idee - voor het nieuw te bouwen Leeuwarder orgel heeft 

aangewezen. Zelfs de bijzondere opstelling van het derde manuaal in Leeuwarden, 

achter een wand die zelfs geheel gesloten kan worden, zou uit het Amsterdamse 

voorbeeld kunnen zijn afgeleid. Wie zich de maten van het Amsterdamse front te 

binnen brengt en de krappe opstellingsruimte ter plekke kent, moet zich wel 

afvragen hoe Müller ruimte gevonden heeft voor de toegevoegde grotere pijpen en 

het toegevoegde derde manuaal.  
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Een wat verstopt opgesteld derde klavier zal, wanneer de klank ervan hoog uit de 

koepel neerdaalde, immers een onvergetelijk effect hebben gehad. 

 

Wanneer we op zoek gaan naar de vroege, de jonge Müller, stuiten we helaas in 

Amsterdam op drie belangrijke ontbrekende schakels. Het Leeuwarder orgel kan - 

wanneer we het als een vervolg op het orgel van de Amsterdamse Nieuwe Lutherse 

Kerk interpreteren - dit gemis aanvullen. Temeer confronteert het Leeuwarder 

orgel ons dan met het respect voor het talent dat Müller geweest moet zijn en dat in 

de vroege jaren 20 van de 18e eeuw in Amsterdam reeds tot ontplooiing was 

gekomen. 

 

De Leeuwarder periode is voor Müller een drukke tijd geweest. Na enig 

voorbereidend werk moest de werkplaats op een gegeven moment naar 

Leeuwarden worden verplaatst. Omdat de orgelmaker, zijn familie en medewerkers 

zich enige tijd metterwoon in de Friese hoofdstad vestigden,  werden zij ook als 

lidmaat van de Lutherse Gemeente aldaar ingeschreven. Op 16 december 1725 

werden ingeschreven “Christian Müller, van St. Andriesberg, Catharina Beverwijk, 

van Amsterdam (Müllers tweede echtgenote, JJ), Caspar Müller van St. 

Andriesberg en Johan Michel Schwartzburg van Mülhausen”. Tot 1727 zou dit 

gezelschap in Leeuwarden woonachtig blijven. 

Naast de bouw van het orgel in de Grote Kerk werden nog een viertal andere 

projecten uitgevoerd in die periode: een nieuw orgel in de kerk van Beetgum (l726, 

met gebruikmaking van ouder pijpwerk), een nieuw orgel met Hoofdwerk en 

Rugwerk in Menaldum (1727) en herstellingen aan de orgels van  Huizum en 

Koudum. 

Ook Müllers medewerkers waren bij die zijdelingse activiteiten actief. Hun namen 

duiken meerdere malen in de archieven op bij de vermelding van betalingen. 

Vooral de naam van Schwartzburg  komt enkele malen voor. Voor hem geldt 

waarschijnlijk hetzelfde dat voor Müller gold: hij moet veel van het vak beheerst 

hebben toen hij zich bij de werkplaats aansloot. Schwartzburg is bovendien een 

van de vele medewerkers van Müller die na de oplevering van een groot orgel een 

zelfstandige vestiging als orgelmaker aankondigt. Illustere namen als Vitus 

Wigleben, Johann Heinrich Hartmann Bätz en waarschijnlijk ook de latere Engelse 

orgelmaker John Snetzler, moeten in dit verband genoemd worden. Müller had niet 

alleen een groot talent als orgelmaker, maar ook als manager met een fijne neus 

voor de kwaliteit van zijn gekozen medewerkers. 

Ook Johannes Radeker heeft nog aan de bouw van het Leeuwarder orgel 

meegewerkt. In hetzelfde jaar dat het Leeuwarder orgel werd opgeleverd, maakte 

hij een eenklaviers orgel voor de kerk van Sint Annaparochie. Of de hierboven 

voor Müllers medewerkers genoemde positieve kwalificatie ook aan Radeker kan 

worden toegedicht, blijft evenwel de vraag. 
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Het Müllerorgel, in de St. Bavo te Haarlem 

Foto Copyright © 2004  by Fons Brouwer, 

Weesp 

Henricus Radeker -  zijn zoon -  was door de uitkomst van de Leeuwarder 

orgelbouw echter zo gesterkt in zijn opvattingen over Christian Müller, dat deze in 

het volgende decennium van de 18e eeuw 

een van de meest monumentale orgels van 

het Europa van die dagen mocht bouwen: het 

orgel van de St. Bavokerk te Haarlem. 

Men zou verwachten dat Müllers roem na de 

oplevering van dit imposante instrument 

onaantastbaar gevestigd zou zijn. Het 

Haarlemse orgel oogstte immers zowel 

nationaal als internationaal van meet af aan 

grote bewondering. En dat niet alleen 

vanwege de ongewoon monumentale 

afmetingen. Ook Müllers Haarlemse klank-

concept, een grotere en rijkere uitwerking 

van de lijn die in Amsterdam was ingezet en 

in Leeuwarden was voortgezet, vond een 

buitengewoon enthousiast onthaal.  

Niets is echter minder waar. Natuurlijk, er 

was concurrentie. Rudolph Garrels was actief 

vanuit Den Haag, en Bätz’ ster steeg na zijn 

eerste nieuwe orgel in 1750 ook met rasse 

schreden. Maar ondanks dat krijgt men toch 

de indruk dat de titel van dit verhaal na de 

bouw van het Haarlemse Bavo-orgel 

wederom op Christian Müller van 

toepassing kan worden verklaard. 

 

Op zoek naar Christian Müller…….. Waar was hij, na 1738? 

Uit de jaren 40 van de 18
e
 eeuw dateren enkele gesigneerde en gedateerde 

kabinetorgels van zijn hand. Juwelen van intieme orgels, met grote meesterhand en 

met grote precisie gemaakt. 

Maar vlak na de oplevering van het Haarlemse orgel wordt de vernieuwing en 

vergroting van het Vater-orgel in de Oude Kerk te Amsterdam niet aan de 

Amsterdamse Müller, maar aan zijn in Den Haag gevestigde broer Johannes 

Caspar  opgedragen. Uitgerekend een orgelmaker, van wie geen enkel ander 

project bekend is. Dat is een raadsel, dat tot op de dag van vandaag nog nooit 

opgehelderd is. 

Pas in 1749 levert Christian Müller weer een nieuw orgel af, in de Lutherse kerk te 

Rotterdam. Hij verrast hier met een nieuw frontontwerp, dat afscheid neemt van de 

klassieke frontindeling zoals deze vanaf het midden van de 17
e
  eeuw voorkwam. 

Hetzelfde concept - op onderdelen licht gewijzigd - is in 1756 bij het nieuwe orgel 

van Beverwijk toegepast. 
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Twee andere orgels uit deze laatste periode honoreerden wél het klassiek-

Hollandse frontconcept: het orgel dat in 1754 gemaakt werd voor de Engelse  kerk 

op het Begijnhof in Amsterdam, en het laatste werk dat hij voltooide; het orgel in 

de Kapelkerk te Alkmaar uit 1762. 

Maar met de simpele vermelding van deze vier tweeklaviers orgels is de zoektocht 

naar Christian Müller allerminst naar tevredenheid beëindigd.  

Om die voort te zetten moeten we nog heel wat in de Amsterdamse binnenstad 

rondkijken. In Müllers dagen waren daar veel collega-orgelmakers te vinden. Op 

een gegeven moment in de tweede helft van de 18
e
 eeuw telde de Amsterdamse 

binnenstad wel 30 orgelmakers! Velen van hen hielden zich in leven met het 

maken en verkopen van huisorgels. Maar hoe deden ze dat? Hielpen ze elkaar?  

Goten ze allemaal hun eigen metaalplaten? Maakten ze allemaal hun eigen 

pijpwerk? 

Het is haast ondenkbaar. 

We hebben in de zoektocht naar Müller al veel namen ontmoet van goed 

gekwalificeerde orgelmakers die als medewerker optraden bij de bouw van een 

groot instrument. Hield die samenwerking dan op, zelfs wanneer men in dezelfde 

straat woonde? 

Het zijn vragen, die mede gevoed worden door iets, dat ik een ‘Amsterdamse’ stijl 

zou willen noemen. Elementen in de orgels, zowel in de kerken als in de 

huisorgels, waarin overeenkomsten opvallen. Disposities, vorm van handklavieren 

en omlijstingen, plaatsing van registerknoppen. Namen van orgelbouwers als 

Onderhorst en Paradijs komen dan in beeld. 

Maar ook die van Johannes Stephanus Strumphler, die zijn eerste orgels in ons land 

levert wanneer Christian Müller al zes jaar overleden is. Heeft hij hem gekend? Of 

zijn de sterke overeenkomsten tussen Strumphlers werkwijze en die van Müller 

alleen te verklaren vanuit iets onzichtbaars in Amsterdam, dat klanken, disposities 

en vormen aanstuurde?  

Het is de vraag of we op de zoektocht naar Christian Müller, door de Amsterdamse 

binnenstad, langs de nog immer schoon klinkende orgels, of in de papierwinkel van 

de geschreven archieven de antwoorden op al die vragen ooit zullen kunnen 

vinden. 

Is dit erg? 

Nee, want een zoektocht is nog altijd te prefereren boven complete zekerheid of 

iets dat daar voor door moet gaan. Op zoek naar Müller heb je als antwoord genoeg 

aan de klank van een van zijn orgels, bijvoorbeeld die van het sprankelende 

instrument in Beverwijk, dat al 250 jaar getuigt van Müllers grote vakmanschap en 

artisticiteit. Alle imponerende eigenschappen van de Müller-klank zijn hier te 

horen: rijke en zilverachtige geluiden in de afzonderlijke prestanten, een 

draagkrachtig plenum, fluitregisters met enerzijds volheid van toon en anderzijds 

ook weer poëzie, tongwerken met een kleurrijk klankpatroon. Dit alles in een 

perfecte balans. 

Wat een weelde  
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De bouw van het orgel door De bouw van het orgel door De bouw van het orgel door De bouw van het orgel door Christian Christian Christian Christian MüllerMüllerMüllerMüller....    
 

Het orgel van de Grote Kerk van Beverwijk is in het jaar 1756 gebouwd door 

Christian Müller, Mr. Orgelmaker & Zoon, wonende in Amsterdam. 

Christian Müller is geboren op 4 februari 1690 in St. Andreasberg in de Harz. Hij 

huwt als burger van Amsterdam op 20 juli 1720 Elisabeth van der Berg. Zij stierf 

in 1721. Zijn tweede vrouw, de negentienjarige Catherina Beverwijk, huwt hij op 2 

oktober 1721. Zij werden gezegend met elf kinderen. 

 

Christian Müller was in zijn tijd de beroemdste orgelmaker in het westen des lands. 

In zijn grotere orgels te Leeuwarden (1724-1727) en te Haarlem, de St. Bavo 

(1735- 1738) heeft hij in menig opzicht een synthese tot stand weten te brengen 

tussen de karakteristiek Oud Hollandse orgelbouw der 17e en begin 18e eeuw en 

de toentertijd moderne Hamburgse-Groningse richting van Schnitger en Hinsz, 

zowel wat de samenstelling en klank betreft als de opstelling en het uiterlijk. 

 

Het Beverwijkse Müllerorgel is één van de duidelijkste voorbeelden van de wijze  

waarop men in de 18e eeuw in Holland een orgel meestal inrichtte voor een 

effectieve begeleiding van de gemeentezang:  

Cornet, prestant 16 vt. disc.,manuaalkoppel bas/discant, de samenstelling van de 

mixtuur. 

Ook ontbreekt de in Holland zeer populaire samenstelling: 

Vox humana + Quintadena 8 + Holpijp + tremulant niet op dit orgel. 
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Het orgel was een geschenk van Anna Elisabeth Geelvinck. Zij was de weduwe 

van Johannes Lucas Pels, heer van Hogelande en Oud-president Schepen van de 

stad Amsterdam. 

Het orgel werd gekeurd en ingespeeld door de Haarlemse Bavo-organist Henricus 

Radeker, wiens vader knecht en vertegenwoordiger van Arp Schnitger in 

Groningen was geweest. Voor de functie van orgelist hadden zich 22 orgelisten 

aangediend. Door de Edele Welgeboren Vrouwe werden 6 orgelisten toegelaten 

om hun gaven te laten horen. Om tot een oordeel te komen over welke 

bekwaamheden men beschikte, was aan Jacob Potholt (Organist in de Westerkerk 

te Amsteldam) gevraagd een advies uit te brengen. Uiteindelijk verschenen slechts 

vijf orgelisten voor de proeven van hun kunnen; de volgorde werd bepaald door het 

trekken van een opgevouwen briefje waar een nummer op stond wanneer men 

mocht voorspelen. 

De proef bestond uit het spelen van de Lofzang van Zacharias: één vers van het 

choral te spelen en twee versen te variëren. Daarna mocht iedere deelnemer 

gedurende een half uur het orgel op zijn best laten horen. Alles geschiedde met 

gesloten Kerkdeuren in de aanwezigheid van de Vrouwe van Hogelande en haar 

familie en nog een aantal andere Heren en Vrouwen van stand, de Magistraat en 

Kerkeraad van Beverwijk, de Speelkunstenaar Potholt, een aantal vooraanstaande 

burgers en een aantal muziekliefhebbers. 

Niemand van de aanwezigen wist hoe de volgorde van de kandidaten geweest was. 

Na de proeve begaven de vijf mededingers zich naar een huis dat toebehoorde aan 

het Heeren Logement. De heer Potholt werd verzocht bij de Vrouwe van 

Hogelande op Scheybeek te komen, die met haar hoog aanzienlijk gezelschap 

graag van gedachten wilde wisselen over de vijf orgelisten. Na een half uur vertrok 

Potholt weer naar de Stede. Kort daarna liet de Vrouwe van Hogelande een brief 

bezorgen die behelsde dat speler één en vier haar het meest genoegen hadden 

gegeven en dat dezen door de Vrouwe van Hogelande verzocht werden te loten 

voor de functie van orgelist in Beverwijk. Deze brief werd bekend gemaakt bij de 

vijf kandidaten. Direct daarop werd besloten tot het vervaardigen van twee briefjes, 

beide even groot. Op één van deze briefjes werd met dunne pen Organist 

geschreven, wat men  - zonder het met zand te bestrooien - liet opdrogen. Het 

andere briefje bleef blank. Deze briefjes werden op dezelfde wijze gevouwen en in 

een hoed gedaan. Eén iemand uit het gezelschap van Potholt ging naar de kamer 

waar de twee kandidaten nog waren. Hij hield zijn hoed boven zijn hoofd zodat 

men niet in de hoed kon kijken. De volgorde van het lot trekken was gebaseerd op 

het moment van de proeve. Overgebleven waren Johannes Sterk van Amsteldam en 

Joannes Radeker van Haerlem de zoon van de organist van de Grote of  Sint 

Bavokerk  aldaar.  
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De laatste trok het lot met de verkiezing als nieuwe organist. Hij ontving geluk-

wensen van het Gezelschap en ging samen met zijn vader naar de Vrouwe van 

Hogelande om zijn dank uit te spreken voor zijn benoeming. 

De volgende zondag, de 11
e
 dag van de Hooimaand, was vastgesteld dat het orgel 

voor het eerst in een kerkdienst gebruikt zou worden. 

De jonge Radeker deed in deze bijeenkomst het nut van een orgel in de Kerk 

opmerken dat de zangkunst ten dienste staat. Daarna was men zeer te spreken over 

de muziekstukken die hij speelde bij het uitgaan van de Kerk.  

Volgens zijn instructie moest hij het psalmzingen begeleiden en voor en na de 

predicatie een kwartier lang het orgel bespelen. Voorts des maandags en des 

zaterdags van half twaalf tot half één gedurende de zes zomermaanden een uur het 

orgel op zijn favorabelst publicq laaten hooren, de klokken stellen en opwinden en 

om de 14 dagen de tongwerken stemmen. 

Het onderhoud werd de eerste tien jaar door Christian Müller zelve gedaan. 
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Opschrift cartouche orgelbalustrade.Opschrift cartouche orgelbalustrade.Opschrift cartouche orgelbalustrade.Opschrift cartouche orgelbalustrade.    
 

Op het midden van de balustrade van het orgel bevindt zich een opschrift 

(cartouche) met de volgende tekst: 

 

 

D.O.M. 

S. 

LIBERALITATE.SINGVLARI. 

ERGA.OPPIDUM.BEVEROVICENSE. 

ORGANA.HAEC.HYMNIS.SACRIS.MODVM PREBENTIA. 

ANNA.ELIZABETHA.GEELVINCK. 

AB.HOGELANDE. 

VIDVA.VIRI.AMPLISSIMI. 

IOHANNIS.IUCAE.PELS. 
HOGELANDIAE.TOPARCHAE.JVDICVM.AMSTELODAMENSIVM. 

QVONDAM.PRAESIDIS. 

DE.SVO.D.D.ET P.C. 

CICIC        CCLVI 
 

 

Den Al-Goeden en Al-Grooten God toegewijd. 

(Latijnse afkorting: Deo Optimo Maximo Sanctissimo) 

Door ene bijzondere Milddadigheid voor de Stede Beverwijk heeft Anna Elizabeth 

Geelvinck, Vrouwe van Hogelande, Weduwe van de Edelen Achtbaren Heere Jan 

Lucas Pels, heere van Hogelande, wel eer voorzittend Schepen te Amsterdam, dit 

orgel dat de toon zet op de Gewijde Lofzangen uit hare bezittingen gegeven, 

toegeëigend en doen stellen in het jaar 1756. 
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Instructie voor den OrgeltrapperInstructie voor den OrgeltrapperInstructie voor den OrgeltrapperInstructie voor den Orgeltrapper    
der Nederduitsche Hervormde Kerk te Beverwijk 

 

Art.  1 

De orgeltrapper wordt door den Kerkeraad benoemd voor het leven.  

 

Art.  2 

Hij moet zijn onberispelijk van gedrag, lidmaat der kerk  en zoveel mogelijk in de 

gemeente woonachtig zijn. 

Art.  3 

Bij elke godsdienstoefening zal hij een helf uur voor  den aanvang aanwezig te 

zijn, tot het verrigten van zijn  werk. Terwijl hij ook gehouden zal zijn zijne 

diensten te verlenen bij inzegeningen van  Huwelijken en anderszins, waarvoor 

hem uit den kerkekas voor iedere reis vijftig centen zal worden verstrekt. 

Art. 4 

  

Het tractement wordt bij iedere nieuwe benoeming door den kerkeraad geregeld. 

Art.  5 

Zo hij zich aan deze bepalingen niet houd, heeft de kerkenraad het regt hem te  

schorsen of zoo nodig te ontzetten van zijne bediening . 

 

Art.  6 

Door zijne handtekening zal hij verklaren zich zonder enig voorbehoud aan deze 

bepalingen te onderwerpen.  

 

 W.g.:   J.Gertenbach 1870 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Windvoorziening door middel 

van twee spaanbalgen.  
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De eerste jDe eerste jDe eerste jDe eerste jaren na aren na aren na aren na de de de de opleveringopleveringopleveringoplevering in 1756 in 1756 in 1756 in 1756....    
 

In het Provinciaal Archief in Haarlem 

waar zich o.a. het archief van de 

Nederlandse Hervormde Gemeente 

Beverwijk bevindt, is op een gezegeld 

papier inclusief “clein zegel” uit 1759 de 

volgende afspraak gevonden: 

Conditien waar op Heeren 

Burgemeesteren der Steede Beverwijk ter 

eenre  aanbesteeden ende Christian 

Müller en Zoon orgelmakers tot 

Amsterdam ter andere Zijde, aanneemen, 

het Jaarlijks onderhoud van het orgel in 

de Gereformeerden Kerke ter Steede 

Beverwijk voor den tijd van tien 

eerstkomende en agtereenvolgende Jaren, 

Sijn aanvang neemende op heeden. 

 

 

Articul 1 

De aanneemers sullen gehouden zijn eens Jaars het orgel te moeten viesieteren en 

Examineren of daar iets mogte manqueeren en alle het geene dat gebrekkelijk 

bevonden wort ten eersten te helpen 

 

Articul 2 

De aanneemers sullen alle pijpen van gemelten orgel meede eens in ’t Jaer in een 

goede aanspraak en in een Suijver accoord moeten Stellen 

 

Articul 3 

Voorts sullen de Aanneemers de Clavieren en het Regeerwerk tot Selve behorende 

ten alletijden behoorlijk nazien, alsmeede de Registers, opdat alles in Een Goede 

Staat blijven. 

 

Articul 4 

De aanneemers zullen ten alle tijden de Blaasbalken, wintcanaalen en Conducten 

alsmeede de Secreet Laden, na behooren digt moeten houden, Except alle Extra 

toevallen. 

 

Articul 5 

De Heeren aanbesteeders sullen gehouden weeten te moeten besorgen een balken 

Treeder. 

Deurtje boven de speeltafel  
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Articul 6  

Voor welk onderhout en vorenstaende geconditioneerde de aanneemers, jaers 

sullen genieten Een Somme van Dertig Guldens, te ontvangen op het uijt Eijnde 

van ijder jaer, bij Heeren Thesauriers ter Steede Beverwijk. 

Ende dat alles So ten opsigte van de heeren aanbesteeders als aanneemers, onder 

verband als na Regten. 

 

 

Ten Oorconde zij hier van gemaakt twee eensluijdende en weedersijts geteekent op 

den 1 julij 1759 

 

w.g. Christian Müller, Meester Orgelmaaker en zoon 

 Teunis Barrevelt 

 Den heere Leeuwaerden 

 

In kennisse van mij 

w.g. J.v.d. Cocq, Secrets. 
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De hDe hDe hDe huidige dispositieuidige dispositieuidige dispositieuidige dispositie    
    
Hoofdwerk: 

Praestant  8'  1756, discant dubbelkorig in front, 1983 

Roerfluit 8'  1756, tamelijk wijde mensuur 

Octaaf 4'  1756 

Quint 3'  grotendeels 1983, discant dubbelkorig 

Superoctaaf 2'   1756, discant dubbelkorig, 1983 

Sexquialter 2 sterk  1756, terts dubbelkorig, 1983 

Mixtuur 4-6 sterk  1756 

Trompet 8'  1756/1883/1983 

 
Bovenwerk: 

Praestant 16' discant   1756, in het front geplaatst 

Holpijp 8'   1756, in feite een roerfluit,  

  korte nauwe roeren 

Quintadena 8'  1756 

Gemshoorn 4'  1937, in 1983 1/2 toon opgeschoven 

  i.v.m. toonhoogte herstel 

Nachthoorn 2'  1756 

Cornet 4 sterk  1756 

Schalmeij 8'  1937/1983 

Vox Humana 8  1756/1883/1983 dubbele kegelvorm 

 
Pedaal: 

Bourdon 16'  1756, eiken 

Praestant 8'  1756, gedeeltelijk in het front 

Octaaf 4'  1756 

Woudfluit 2'  1756 

Fagot 16'  1756/1983 

Trompet 8'  1756/1983 

 

Omvang:  

Manualen   C - c''' gestreept 

Pedaal   C - c'  gestreept 

Manuaalkoppel bas/discant  

Pedaalkoppel aan Hoofdwerk 

Tremulant voor het gehele orgel 

 

Toonhoogte: ruim een kleine secunde lager dan a = 440 Herz  

(de 18e eeuwse kamertoon) 

Stemming: naar Kirnberger, 18e eeuw.  
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Uit Uit Uit Uit OOOOrgelberichtenrgelberichtenrgelberichtenrgelberichten    
in de “Nederlandsche Jaerboeken (1747-1765)”. 

Met dank aan G. Verloop in “de Mixtuur”. 

 

“Nederlandsche Jaerboeken, inhoudende een verhael van de merkwaerdigste 

geschiedenissen, die voorgevallen zijn binnen de omtrek der Vereenigde 

Provintien, sederd het begin des jaers 1747” 

 

Nederlandsche Jaerboeken. Juli 1756, Hoofdstuk  Beverwijk. p. 649-658 

 

Vrouwe Anna Elizabeth Geelvinck, Vrouwe van Hogelande, zelve uit 

Burgemeesterlyken en Raedsheerlyken Geslachte te Amsterdam gesproten, laetst 

gehuwd en nu Weduwe van de Heere Jan Lucas Pels, Heere van Hogelande, 

meermalen regerend Schepen in die Stad en in den jare 1730 Vicepresident: dus zal 

hier, zeggen we, die Edle Naem roemruchtig leven, door het Orgel in de 

Hervormde Kerk dezer Stede nu onlangs opgericht Dees Edel Welgeboren Vrouw, 

overdenkende dat het zingen der Psalmen, in plaetse van der stichtinge te dienen, 

waer toe het in de Godsdienstige Vergaderingen is ingevoerd, veelal uit 

onbedrevenheid in de Zangkunde en door het schreeuwen van zommigen in de 

Gemeente, tot hinder van vele anderen strekt, vond zich aengenoopt, om zoo veel 

het haer afhing, dit gebrek te hulpe te komen. 

Zy bood ten dien einde den 

Edele Achtbare Heeren 

Burgemeesteren en 

Vroedschappen dezer Stede aen 

om ten haren koste in de Kerke 

alhier een Orgel te plaetsen welk 

aanbod met dankbaerheid 

aangenomen werd. 

Hare Ed. Welgeb. Verkoos 

hierop tot het in orde brengen 

van dit Kunstwerk in de 

Speelkunde den beroemden 

Orgelmaker Christian Müller, 

wonende in Amsteldam die 

door versceide Werken van 

dien aerd en onder anderen door het Orgel in de St. Bavo’s of Groote Kerk te 

Haerlem, welk te regt als een meesterstuk word gehouden vermaerd is geworden. 

 

Cartouche met naam en hoedanigheden van de 

schenkster, Anna Elizabeth Pels-Geelvinck. 
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Dit Sieraed der Kerke van de Stede Beverwyk was op den 6 dezer Hooimaend, ten 

bestemden tyd volgens het bestek, voltooid en werd in alle zyne deelen 

proefhoudende en voldoende bevonden, waer van aen de Vrouwe van Hogelande 

een Getuigschrift gegeven werd door Henricus Radeker, Orgelist van der Groote 

Kerke te Haerlem die als Gemagtigde der voornoemde Vrouwe het zelve 

naeuwkeurig had onderzocht. Hier op werd dit Orgel ten gemelden dage aanvaerd 

en om aen den aenvang van het gebruik dezes Kunstwerks geen plegtigheid te laten 

ontbreken werd des anderen daegs den 7 dezer Hooimaend op het zelve een 

keurlyk Kunstmuziek aengelegd waer toe de Kunstenaer Muller den 

bovengemelden Orgelist Radeker en de Leden  van een wekelyksch Concert te 

Alkmaer verzocht waer van de meesten aen zyne begeerte voldeden. 

Dit Gezelschap werd op dien dag, des middags, ten koste van de Vrouwe van 

Hogelande in het Heeren Logement alhier vergast, na het eindigen van den maeltyd 

begaf het zich naer de Kerke en op het Orgel wanneer vele Heeren Vrouwen en 

Juffers van den eersten rang, wier prachtige Lusthoven deze Landstreek versieren 

met een groot aantal der braefsten Burgeren en Ingezetenen dezer Stede, door de 

kleine Deur in de Kerk gelaten werden, terwyl twee Dienaers van den Heere 

Hoogschout den grooten toeloop der verdere menigte tegen hielden. 

Tusschen drie en half vier uuren kwam de Vrouw van Hogelande met hare 

aenzienlyke Namaegscap mede ter Kerke en toen werden de groote Deuren 

geopend. De orgalist Radeker begon den aenhef van het Muziek op het nieuwe 

Orgel, was hier mede een half uur bezig en volvoerde zyn oogmerk met 

ongemeene toejuichinge. Toen liet zich ook ander Speeltuig van Bas, Violen 

Waldhooren, Trompetten, Keteltrommen en een Dwarsfluit hooren, het zy by 

beurten of onder een vermengd met het Orgel, ook streelde Juffrouw Berkhout van 

Alkmaer met hare bevallige stemme het oor der zaemgevloeide menigte. 

Alles gaf den Toehoorderen geen gering genoegen. Na verloop van een uur zwegen 

alle Speeltuigen behalven het Orgel dat tot een besluit van dit Kunstmuziek door 

de bevallige hand van den Orgelist Radeker, nog een vierendeels uur gaende 

gehouden werd. In de Kerk had deze plegtigheid toen een einde, maer de vreugd 

des harten en het bewys van dankbaerheid vertoonde zich nog in den avondstond 

op Scheibeek, de prachtige Lustplaetse der Vrouwe van Hogelande, die voor de 

bovengenoemde Liefhebberen der Muziek in het Heeren-Logement, wederom een 

keurlyken Maeltyd had doen bereiden. 
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DDDDe weder e weder e weder e weder inininingebruikname na de restagebruikname na de restagebruikname na de restagebruikname na de restauuuuratieratieratieratie in 1936 in 1936 in 1936 in 1936....    
(Tekstschrijver en krant onbekend) 

 

Verslag van 23 september 1936  

 

“Gerestaureerd orgel bleek een juweel” 

“Kerkgangers waren opgetogen over de nieuwe hoedanigheid  

  van het Müllerorgel” 

“Ouderdomsgebreken zijn volledig opgeheven”. 

 

Aanwezig: Een zeer talrijke schare belangstellenden 

 Burgemeester Scholten 

 Ds. C.M. Krijger 

 Cor Kee orgel 

 Mevrouw C. Honig-van Ollefen sopraan 

Dominee Krijger opende de avond met een gebed en daarna werd Psalm 150 

gelezen. De verwachtingen van het concert waren zeer hoog gespannen, niet alleen 

omdat wij  benieuwd waren het gerestaureerde orgel te horen spelen, maar ook 

omdat de organist, die was aangesteld als technisch adviseur bij de uitvoering van 

de restauratie, in samenwerking met mevrouw Honig een buitengewoon interessant 

programma had samengesteld. 

 

Cor Kee opende het concert  met 

een bekend Bach werk en wel de 

zo geliefde Toccata en Fuga in 

d-moll, omdat dit orgel, dat zoals 

bekend gebouwd werd door de 

beroemde Duitse orgelbouwer 

Christian Müller, zich bij uitstek 

leent voor de vertolking van 

werken van deze grootste 

orgelcomponist aller tijden. 

Al wat Bach aan schoonheid kan 

geven, schonk ons de organist 

bij de uitvoering van de 

genoemde Toccata en Fuga en 

opvallend was vooral de 

detaillering van de fuga. Nu werd ook bevestigd dat alle gebreken waaraan het 

orgel mank ging, afdoende verholpen waren. 

Het tweede nummer van het programma was Quatre courantes van Frescobaldi. 

Niet onverdeeld bewonderen konden wij de registratie van de twee eerste stukjes, 

doch uitstekend klonk de registercombinatie in het derde en vooral vierde stuk. 

Klavieren waarvan de witte toetsen belegd zijn 

met ivoor en de zwarte met schildpad. 
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Als derde stond op het programma een “meer modern” werk namelijk Noël van 

Daquin, waarin we gelegenheid hadden, kennis te maken met het mooie tongwerk 

“Vox Humana”, waaraan bij de restauratie zoveel zorg besteed is. 

Ter inleiding van de zang van mevrouw Honig speelde de organist een 

koraalbewerking van Günther Ramin  “Die gold’ne Sonne, voll Freud und 

Wonne”, waarna de zangeres zich in het koraal van deze naam door J.S. Bach een 

bekende Aria uit de Pinkstercantate “Mein gläubiges Herz frohlocket”, eveneens 

van Bach, liet horen. 

Mevrouw Honig die een leerling is van de bekende zangpedagoog Jacques van 

Kempen beschikt over een ”zeer geschoold orgaan” en goede techniek. Vooral het 

tweede gedeelte uit de Pinkstercantate werd zeer gewaardeerd. 

 

Vervolgens besteeg Ds. Krijger de kansel voor het houden van een toespraak ter 

gelegenheid van deze gedenkwaardige gebeurtenis. Bekend is het grapje van 

Hildebrandt aldus Krijger: “Dat elk stadje zijn orgel het fraaiste van het vaderland 

noemt” maar ondanks dat is het toch zeker dat Beverwijk thans één der schoonste 

orgels van ons land bezit. 

Na het dankzeggen van de heren van Flentrop, Cor Kee, mevrouw Honig en de 

leden van de orgelcommissie, beëindigde Ds. Krijger zijn rede met de bede dat dit 

gerestaureerde orgel nog vele jaren gebruikt mocht worden tot prijs van Gods 

Naam en tot opbouw van de gemeente. 

Bij wijze van demonstratie noemde Ds. Krijger nu achtereenvolgens de 

verschillende orgelregisters waarna de heer Kee deze in een kleine fantasie liet 

horen. Bij de fluitregisters konden wij nu het nieuwe register gemshoorn 

beluisteren. Van de praestant stemmen die de voornaamste registers van het orgel 

vormen, vonden wij bijzonder mooi de Praestant 8’ van het onderklavier, terwijl 

wij van de vulstemmen de Cornet noemen die veel gebruikt wordt als uitkomende 

stem bij moeilijke koralen. 

Bij deze demonstatie konden wij constateren dat al het pijpwerk opnieuw in het 

oude toonkarakter geïntoneerd is. 

Het programma werd vervolgd met het Adagio en Scherzo uit de vijfde orgelsonate 

van Guilmant, die zo bijzonder goed in het gehoor liggen en uitstekend vertolkt 

werden, vooral de uitvoering van het Scherzo trof bijzonder. Mevrouw Honig die 

deze avond goed op dreef was, zong nog twee liederen van Dvorak waarna Cor 

Kee variaties gaf over het Oud Hollandse lied   “Merck toch hoe sterck”, die door 

de organist uitgebuit werden om het orgel in al zijn nuances te doen horen. Hoewel 

wij de opvatting van enkele variaties ietwat banaal vonden, was toch het 

majestueuze slot een waardig besluit van deze belangrijke avond. 

 

Ds. Krijger nodigde hierna de gemeente uit te zingen: Psalm 150: 1 en 2 en 

eindigde met het uitspreken van het “Onze Vader”. 
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Het orgel in de Tweede WereldHet orgel in de Tweede WereldHet orgel in de Tweede WereldHet orgel in de Tweede Wereldoorlogoorlogoorlogoorlog....    
 

In de kerk bevond zich een geschrift in vier talen waarop stond dat de eventuele 

bezetter in oorlogstijd rekening moest houden met het in de kerk aanwezige 

waardevolle orgel. Dit was van Rijkswege aangebracht. 

Dit geschrift is in de naoorlogse jaren helaas verloren gegaan. 

Een gelijkluidend geschrift is in de Bavo in Haarlem gelukkig nog wél aanwezig 

voor het Müller-orgel aldaar. 

 

De omloop van de Wijkertoren was bemand met militairen, om de komst van 

vliegtuigen te kunnen waarnemen en het achterland te kunnen waarschuwen. Dit 

heeft geduurd tot het einde van de bezetting. 

De kerkvoogdij ondernam uit voorzorg maatregelen. Het archief was 

ondergebracht bij de Twentse Bank in Bloemendaal en de Firma H.W.Flentrop 

werd belast het conserveren van het orgel door belangrijke onderdelen af te voeren 

naar Oostzaan. Het waren de heren Martinus Sleutelkamp en Siem Doot die uit 

voorzorg voor bomaanvallen, de pijpen verwijderden.  

In totaal waren dit 107 frontpijpen (volgens het schrijven van de Firma Flentrop 

van 15 april 1943).  

Voor nood waren enkele stemmen op een pneumatische lade geplaatst om toch de 

gemeentezang van muziek te kunnen voorzien. De volgende registers waren toen 

nog aanwezig: gemshoorn 4 voet, bourdon 16 voet, tolkaan 8 voet c.h. gedekte op 

pneumatische lade praestant diskant 8 voet 

[archiefmap 203]. 

De gegevens van de demontage zijn te 

vinden als inscriptie in het houten deurtje 

dat toegang geeft tot het hoofdwerk, aan 

de achterzijde van het orgel. 

Tijdens het verwijderen van banken 

tegenover de kansel, voorafgaande aan de 

grote restauratie van 1900, kwam behalve 

munten ook nog een concertprogramma 

tevoorschijn.  

Het betreft een Kerkconcert op 8 juni 1943 

door de organist Geert Jurjen Moed, met 

medewerking van W.v.d. Kerff fluit en 

D.Klut hobo. 

De aanvang was 20 uur. Dit is uniek te 

noemen omdat later iedereen na acht uur 

vanwege de spertijd binnen moest zijn.  

De toegang was vrij. 

 
Bovenwerk met Schalmey en Vox Humana. 
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Het programma zag er toen als volgt uit: 

 

- Fughetta, orgel  G.F. Händel 1685-1759 

- Sonate voor hobo en orgel  

a. Adagio 

b. Allegro 

c. Adagio 

d. Allegro 

- Aria con variazioni, orgel 

 

 

- Sonate voor fluit en orgel   J.B. Loeillet 1653-1728 

a. Grave 

b. Allegro 

c. Adagio 

d. Gavotte 

e. Aria 

f. Allegro 

- Toccata no.6 orgel  J.P. Sweelinck 1562-1621 

- Sonate voor fluit, hobo en orgel  J.B. Loeillet 

a. Grave, Poco largo, Adagio en Andante 

b. Allegro 

 

Tijdens het spelen is het verboden door de kerk te loopen  (Aan de uitgang is 

gelegenheid door een vrijwillige bijdrage de onkosten dezer concerten te dekken). 

Volgend concert: D.V. 22 juni a.s. 

 

Zo overleefden de waardevolle pijpen in Oostzaan de oorlog. Dat de kerkenraad 

zich zorgen maakte, laat zij berichten vanuit Oostzaan, in een schrijven van 6 mei 

1945, waarin zij vraagt om spoedig de onderdelen weer op te halen. Het 

kerkgebouw in Oostzaan was reeds tweemaal het doelwit geweest van inbrekers, 

die de toegang forceerden. Hiervoor durfden zij geen verantwoordelijkheid te 

nemen, hoewel er niets werd vernield. 
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Schrijven gericht aan de Weledele Heer F.J. Fröhlich  

C.H.Moensstraat 4 te Beverwijk  

 

7 juni 1945 

 

Weledele Heer, tot mijn genoegen kan ik U mededelen erin geslaagd te zijn wat 

houtwol, hooi en bovendien twee baal papierwol te bemachtigen.  

Het heeft wel moeite gekost, maar wij kunnen nu tenminste inpakken. 

Hedenmiddag zijn de kisten naar Oostzaan  gebracht waar de onderdelen van het 

orgel waren opgeslagen. Morgen beginnen we daar met het inpakken en hopen 

daar dinsdag of woensdag 12 of 13 juni mee klaar te zijn. 

Als U dan in de tweede helft van die week, dus 14 of 15 juni de kisten kunt laten 

halen, dan kunnen wij maandag met het monteren beginnen. 

Kunt U dan voor een kosthuis zorgen liefst voor twee man ? 

Voorts voor een orgeltrapper, gaarne verneem ik nog even van U of alles zoo door 

kan gaan. 
 

Hoogachtend,  

Flentrop 

 

Het antwoord aan Flentrop; 

 

Hiermede bericht ik U, dat de heer Huisman adm; kerkvoogd u a.s zaterdag hoopt 

te bezoeken ter bespreking transport ORGEL  

Wij zijn in staat houtwol te krijgen zoo dat de zaak voortgang kan hebben. 

De Heer Huisman hoopt dan des middags omstreeks 2 uur of  half drie bij U te zijn 

aan Uw woonhuis. 
 
Inmiddels tekent; 
 
Hoogachtend; 

 

Kosten overzicht 16 juli 1945 

De Nederlands Hervormde Kerkvoogdij Beverwijk 

 

Werkzaamheden aan het Orgel; 

Inpakken in de kerk te Oostzaan Fl 140,-- 

Montage, intonatie en afstemmen in  

Ned. Herv. Kerk te Beverwijk Fl 762,-- 

Reisgeld en voorschotten Fl 12,40 

Vracht kisten naar Oostzaan Fl 17,85 

Vracht gedeelte kisten naar Zaandam Fl 10,20 

Huur hulp register van April/Juli 1945 Fl 3,75 

 Fl 946,20 
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Aan de Nederlands Hervormde kerkvoogdij    16 juli 1945 

 

p/a den Weledele Heer F.J. Fröhlich   

C.H.Moenstraat 4 te Beverwijk 
 
Mijne Heeren. 

Hiermede heb ik het genoegen U mede te delen dat zaterdag j.l de werkzaamheden 

aan het Orgel in Uw Kerkgebouw gereed zijn gekomen. 

Ingesloten doe ik U mijn rekening toekomen. Zoals U zult zien komt daarop een 

postje voor van Fl 3,75 voor huur der hulpregisters. Daarmede vervalt de rekening 

van Fl 15 inzake deze huur, welke rekening reeds in Uw bezit is.  

 

Inmiddels verblijf ik,  

Hoogachtend 

 

P.S.: Een pijp der Quintadeen is zoekgeraakt in Oostzaan, waarschijnlijk door een 

bezoeker als ‘Souvenir’ meegenomen. Hiervoor zullen wij een nieuwe pijp 

maken.  
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 Anekdotes uit hetuit hetuit hetuit het G G G Gastenboekastenboekastenboekastenboek....    
 
Na afloop van het concert wordt aan de organist gevraagd om een stukje te 

schrijven in het Gastenboek. Omdat daar leuke verhaaltjes in worden geschreven, 

willen wij er een aantal van vermelden. 
 
Albert de Klerk schreef op 5 juli 1991: 

“Uniek was deze week in mijn organistenleven, om dinsdags in de oude 
Bavo te musiceren en de vrijdag daarop in Beverwijk waar ik genoten 
heb van het charmante zusje van de grote Müller, dank voor de invitatie en 
veel geluk met de concerten”. 
 

Haite van de Schaaf schreef op 12 augustus 1988: 

“Müllers unieke instrument inspireert door klankkleur en dispositie. Een 
veelheid aan literatuur krijgt hier bijzonder fraai vaak nieuwe mogelijkheden. 
Deze Duitse “molenaar” moge Beverwijks muzikale molen draaiende 
houden! Hartelijk dank er voor hier te mogen spelen. Een frisse sterke wind 
en nog veel koren op muziek van deze molen gewenst”. 
 
Sietze de Vries op 3 augustus 2001: 

“Deze organist heeft à l’improviste zeer genoten”. 
 
Wim Diepenhorst schreef op 16 augustus 2002: 

“Het mooie(re) zusje van Haarlems Bavo: charmant, poëtisch en pittig. 
Dit orgel getuigt als geen ander van het meesterschap van de maker 
Christian Müller. Ambacht & Kunst op het hoogste niveau”. 
 
Erwin Wiersinga beschreef het als volgt op 5 juli 2002: 

“Vaak is orgelspelen niet eenvoudig. Op dit prachtige instrument krijg je 
echter veel kado. Het orgel is dwingend, dat zijn de beste instrumenten” 
 
Peter Ouwerkerk op 5 augustus 2005: 

“Een wonder, de klankkleuren, het karakter…… 
In al haar bescheidenheid (qua omvang dan) een magistraal instrument. 
Het spelen op dit orgel was een verrassing. Bedankt” 
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Bijlage 1. 
 

Reparaties en restauraties. 

 

1794  Reparatie door de orgelmaker Hendrikus Hermanus Hess, o.a. de 

vochtplekken op de frontpijpen weggeschuurd en laden en balgen werden waar 

nodig opnieuw beleerd, de werkzaamheden vergden een bedrag van 350 gulden. 

 

1846  Grondige restauratie door Abraham Meere, het gehele instrument werd 

gedemonteerd. Vermoedelijk de Schalmeij op het bovenwerk vervangen door een 

Viola di Gamba. 

Het orgel werd gekeurd en ingespeeld door de Bavo-organist Schumann. 

 

1870  Het voetklavier vernieuwd door H. Knipscheer & zoon en andere reparaties, 

waaronder het verplaatsen van de tremulant van boven naar beneden en het orgel 

stemmen voor Fl 40,- per jaar. 

Het orgel werd ingewijd door de Bavo-organist J.G. Bastiaans. 

 

1881  De orgelkas werd geschilderd in een lichtere kleur. 

 

1882  Reparaties door A.M.T. van Ingen. Het uitgesleten voetklavier werd 

vervangen door een nieuw klavier. Er werden diverse onderdelen van tongwerken 

(bekers en kelen) vernieuwd. 

De koppelingen worden hersteld, het ivoorbeleg op de klavieren wordt vernieuwd. 

Het orgel werd weer ingespeeld door de Bavo-organist Joh. Bastiaans (zoon van 

J.G.) 

 

1896  Van Ingen verving de vier originele balgen van Müller door een nieuwe 

"cilinder blaasbalk", een magazijnbalg. Hiermee was een bedrag van 500 gulden 

gemoeid. 

 

1902  Van Ingen verving de Gemshoorn 4 vt. van het bovenwerk door een fluit 4 

vt. ,op verzoek van de organist. Aanbrengen van een nieuw voetklavier. Na brand 

in het stovenhok werd het orgel nieuw overgeschilderd. 

 

1912  Aanbrengen van gasverlichting op het orgel, 13 september ingebruikname en 

gevolgd door een concert op 15 september. 

 

1926  Aanbrengen van elektrische windvoorziening aan het orgel 

 

1937  Uitgebreide restauratie door H.W. Flentrop, o.a. nieuwe handklavieren, 

nieuw voetklavier, stabilisatie van de windvoorziening door middel van het 

aanbrengen van een aparte balg voor het bovenwerk en diverse schokbalgen. 
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Nieuwe windkanalen. De toonhoogte (een halve toon beneden a-440 = de 18e 

eeuwse kamertoon) door verkorting van pijpen verhoogd tot normaal. De fluit 4 vt. 

uit 1902 weer vervangen door een Gemshoorn 4 vt. naar mensuren van het 

overeenkomstige register in het orgel van Müller in de Bavo. Wijzigingen in het 

mechaniek. Alle tongwerken vernieuwd. 

 

1982/1983  Restauratie door de firma Flentrop te Zaandam 

Windvoorziening, de cilinder blaasbalg uit 1896 vervangen door twee oude 

spaanbalgen. Reconstructie van de oorspronkelijke windkanalen. Een nieuwe 

windmachine. 

Windladen en mechaniek, volledige restauratie van de windladen. Herstel van het 

mechaniek in historische stijl. 

Klaviatuur, de handklavieren uit 1937 werden meer in de Müller-stijl 

gemodelleerd. Het terug gevonden klavier van van Ingen kwam weer in de plaats 

van het moderne pedaal uit 1937. 

Pijpwerk, alle in 1937 verkorte pijpen werden weer verlengd waardoor de orginele 

toonhoogte (ruim een halve toon beneden a-400) werd hersteld en daarmee ook de 

oorspronkelijke mensuren van de pijpen. 

De Gemshoorn4 vt. uit 1937 bleef gehandhaafd, doch werd een toon opgeschoven. 

De verdwenen dubbelkoren in enkele Prestant registers werden nieuw aangebracht. 

De bekers kelen en tongen uit 1882 en 1937 werden door nieuwe in Müller-faktuur 

vervangen. 

De 19e eeuwse Gamba werd weer vervangen door een Schalmeij, de mensuren 

naar vier over gebleven bekers en naar die van de Schalmeij in het Bavo-orgel. 

De tijdens de restauratiewerkzaamheden gestolen pijpen van de Quint 3 vt. werden 

door nieuwe vervangen. 

De zeer dunne en lekke frontpijpen moesten extra verstevigd en gerepareerd. 

Het orgel werd ingespeeld door de Bavo-organist Klaas Bolt. 

 

1988  Het schilderen van de orgelkas gebeurde na een grondig onderzoek door dhr 

Curvers van de Rijksdienst van Monumentenzorg, nadat het orgel in de Bavo in 

Haarlem zonder inspraak door de gemeente was overgeschilderd. Op advies van 

genoemde dienst waren schilders uitgenodigd die een proefpaneel moesten maken 

om aan gestelde eisen te kunnen voldoen. Tijdens het onderzoek van de oude 

verflagen kwamen de rococo versieringen rondom de registertrekkers te 

voorschijn, die wegens geld gebrek niet gelijktijdig kon worden uitgevoerd. 

De doodse bruine verflaag uit 1902 van orgelkas en balkon werd door de firma 

Schoen uit Zaandam vervangen door een nieuwe houtimitatie in de oorspronkelijke 

kleur rood mahonie. 

Tevens werd door deze firma het bronswerk aan het orgel schoongemaakt en in 

goede staat gebracht. 
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1991  Restauratie beschildering door F.H. Roskam van de belettering boven de 

speeltafel en benamingen en ornamenten rond de registerknoppen, het 

familiewapen Pels- Geelvinck en de cartouche met naam en hoedanigheden van de 

schenkster, Anna Elisabeth Geelvinck, op de orgelbalustrade. 

 

2001  Aanbrengen van de teruggevonden koperen kaarsenkandelaars. 

 

2003 Es er een discussie gaande om het stucwerk, dat is aangebracht in het 

bovenwerk van het orgel, te verwijderen en de muur met loden platen te bekleden. 

Het orgel heeft heel veel last van vallend gruis dat in de pijpen terecht komt en 

daar voor hinderlijke storingen zorgt en veel extra onderhoud nodig maakt.  

 

2007  De verwachting is dat in begin van het jaar 2007 een start gemaakt kan 

worden met het verhelpen van het gruisprobleem. 

Er is een orgelfonds opgericht voor het behoud van het Müller-orgel Beverwijk. 
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Bijlage 2. 
 

Organisten vanaf 1756 - heden in de Grote kerk te Beverwijk. 

 
Johannes  Radeker blijft over nadat de gekozende, vanuit de hoge hoed 

van de blinde organist Potholt het lot heeft getrokken en waarmede de 

feestelijke opening op 6 juli plaats vond, uitvoerig beschreven 

in Nederlandsche Jaerboeken juli 1756. 

Op 20/9 1763 vraagt hij ontslag als organist om zijn vader op te volgen, die 

als organist van de Haarlemse St. Bavo werkzaam was, dit heeft pas plaats 

in 1774 zie fiche 11-26 

De vroedschap doet hiervan bericht, aan de inmiddels geworden, weduwe 

Geelvinck-Corver,woonachtig op Watervliet, omdat haar tante destijds 

Anna Elisabeth Geelvinck het orgel heeft geschonken en de familie 

inspraak genoot bij het opnieuw aanstellen van een organist. 

De opvolger is Claes Huijsman Venlet. 

Op 22/8 1764 aangesteld voor 200 gulden en 50 gulden voor het verzorgen 

van de uurwerken in de toren, later nam hij het costersampt erbij voor 15 

gulden. 

In 1797 komt er een schaduw over zijn bestaan, nu we bezet zijn door de 

Fransen, vanaf die datum behoeft hij de uurwerken niet meer te verzorgen, 

dit is uitbesteed aan de gemeente werkman. Tijdens door de weekse dagen 

bespeelde hij het orgel als gerief voor de mensen. Deze vergoeding die hij 

genood van 100 gulden was niet meer nodig, de scheiding tussen kerk  en 

staat was een feit geworden. 

Daarna leeft hij onder arme omstandigheden met een weinig inkomen, later 

ontstaat er een eer herstel wanneer hij zich tot de gouverneur van Holland 

wendt Tets-van Goudriaan en nog achterstallig inkomen ontvangt. 

Hij overlijd op 28/12 1819 en is dan 55 jaar organist geweest. 

Opgevolgd door Frederik vanTuijl die onderwijzer en voorzanger was. De 

aanstelling was op 5/1 1820 voor een salaris van 100 gulden. 

Zijn naam staat gegrift in een van de frontpijpen toen de restauratie door 

Abraham Meere in 1864 werd afgerond. 

Kort daarna opgevolgd  door Hendrik van Doorn azijnhandelaar al is er 

een aantekening als dat hij  2/12 1839 zou zijn aangesteld voor een salaris 

van 125 gulden.Vraagt verhoging, 1/8 1851 wordt dit met 25 gulden 

verhoogd. 

De zoon Jan Andries van Doorn wordt door zijn vader voorgedragen hem 

op te volgen,de kerkenraad antwoord 30/1 1863 de tijd nog niet rijp is, er is 
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nogal verdeeldheid in de kerkenraad. In 1872 aangesteld op een salaris van 

200 gulden. 

Tevens vele jaren als diaken aan de kerk verbonden. Hi jwas muziekleraar 

en liet zich per rijtuig naar de kerk vervoeren, gaf tevens les aan de 

kinderen van notaris Prins die aan de Velserweg woonden. 

In september 1912 wordt de gas verlichting op feestelijke wijze in de kerk 

in gebruik genomen, de “vaste” organist ontbreekt vanwege ziekte, C.Zwart 

organist  in Sloten verzorgd de bespeling deze avond , tevens verzorgde hij 

ook de Luther herdenking  op 31 oktober 1912. Jan Andries van Doorn is 

overleden op  20/11 1912.  

Op de begraafplaats rondom de kerk is de zerk van zijn vader nog aanwezig 

Hendrik van Doorn. 

Hendrik Amse nam reeds waar, vandaar geen moeilijke keuze met deze 

candidaat, Amse speelt regelmatig en op voordracht van de weduwe van 

Doorn besluit de kerkenraad, met allen stemmen voor Amse aan te stellen. 

Verder begeleid hij het kerkkoor. 

In het burgerlijk leven concierce van Concordia,een verenigingsgebouw en 

badhuis gelegen in Velsen-Noord behorende tot de papierfabriek van 

Gelder. Tevens trad hij op als dirigent van de fanfare. 

Te voet liep hij zondags naar de Grote kerk van Beverwijk als dus een 

verklaring van dhr.Vroonland. Na meer dan 25 jaar organist te zijn 

geweest, schrijft hij aan de kerkenraad als dat wegens een ongemak, 

aan mijn hand, kan ik helaas het orgel niet langer bespelen, met spijt op het 

hart afscheid van dit mooie orgel te moeten nemen. In het kasboek van de 

timmerman Verhagen trof ik een leuke passage aan, hij leverde voor de 

kerkvoogdij, een spuwbakje voor de organist voor 35 cent in de periode van  

Amse. 

In de “Vuurtoren” adverteerden de kerkvoogdij voor candidaten organisten,  

van de vele sollicitanten werd Geert Jurjen Moed gekozen voorheen 

organist in de Gereformeerde kerk in Heemstede ingaande 12/11 1939. Een 

fijn musicus die ook veel componeerde o.a een compositie opgedragen aan 

Feike Asma tevens schreef hij een aantal koraalvoorspelen, uitgegeven 

door Alsbach. 

Organiseerde orgelconcerten zelfs in de oorlogsjaren al was het orgel 

grotendeels gedemonteerd en opgeslagen in Oostzaan, vanwege 

oorlogsgevaar. 

Na de bevrijding gaf hij zomerorgelconcerten op de dinsdag avonden om de 

14 dagen waarbij ook Wijk aan Zee betrokken was, menig grote namen 

maakten hun opwachting om hier te concerteren . 
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Het laatste concert was op 23 augustus 1966, met tot slot een compositie, 

Chaconne op een thema van Chopin van eigen hand. 

In 1967 werd afscheid genomen,gezeten tussen de gemeenteleden die hij 

altijd vanuit de hoogte had gadegeslagen en begeleid had, zoals de 

predikant dit verwoorden. 

Opgevolgd door Frits Heil slecht een aantal maanden. 

In 1968 organist Theo Valk vanuit Westzaan,organiseerden en inviteerden 

organisten o.a vanuit Japan. 

In 1972 opgevolgd door Pieter van Zalinge, voorheen organist te Wijk aan 

Zee, een veelzijdig man, dirigent, beiaardier, organist tot aan zijn plotseling 

overlijden op 17/10 1975. 

In 1976 maakt Willem Wijting op 23/3 zijn entree, leerling en naaste 

vriend van Klaas Bolt. 

Tijdens de restauratie van de kerk bespeelden hij samen met Fred Schaap 

een kabinet orgel, in de zuid beuk van de kerk. 

In oktober 1983 werd het orgel weer in gebruik genomen, samen met 

Willem Wijting en Fred Schaap, in de winter was Willem Wijting organist 

van de Nieuwe kerk in Haarlem, Hans Kelder werd als vervanger 

gevraagd. 

In 1988 wordt de” Opgang” gesloten, de cantor-organist Wiebe Hoekstra 

gaat op 6/3,  in de Grote kerk meedraaien, samen met Willem Wijting  en 

Hans Kelder, tijdens optreden van de cantorij treedt Ton Veltkamp als 

begeleider op. 1 oktober 1993 overlijdt Wiebe Hoekstra, sollicitanten 

gevraagd, kerkvoogdij heeft voor een orgel als deze geen geld over, Willem 

Wijting stopt maar is nog wel te raadplegen over stemmen en onderhoud 

tijdens de concerten. 

Vanaf januari 1994 spelen Ton Veltkamp en Hans Kelder tevens Jan 

Koster die de diensten met de V.V.H samen in de Grote kerk  verzorgd, 

tevens speelt hij tijdens de middagen voor de oudere gemeente leden. 

Na het overlijden van Wiebe Hoekstra neemt Henk Nijland de cantorij 

over en is tevens organist in SOW verband, als er een “Lutheraan” als 

voorganger is. Henk Nijland overlijdt op 9 november 2001 op 72 jarige 

leeftijd. 

Per 1 januari 2006 heeft Jan Koster als incidentele bespeler van het orgel 

zijn functie neergelegd. 
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Bijlage 3. 

Overzicht van orgelbespelingen na de restauratie: 
 

1983 27.05 K. Bolt 

 03.09 K. Rosenhart 

 10.09 B. Bartelink 

 16.03 D. Out 

1984 01.06 J. v.d. Kooij 

 08.06 J. Oudshoorn 

 03.08 F. Heil 

 10.08 K. Rosenhart 

 17.08 W. Sevinga 

 24.08 B. Bartelink 

1985 09.02 K.J. Mulder 

 18.04 A. de Klerk met studenten 

 28.06 J. v.d. Kooij 

 05.07 F. Heil 

 12.07 B. Bartelink 

 19.07 D. Out 

 24.07 Norddeutsche organistenmusik H Vogel 

 02.08 K. Rosenhart en K. v. Slogteren hobo 

 09.08 Michael. Hedley 

 10.08 W. Poot 

 16.08 H. v. Nieuwkoop 

 23.08 J. v. Oortmerssen 

 30.08 P. Wiersma 

 1986 D. Roth op bezoek geweest 

 15.08 P. Wiersma 

 22.08 B. Bartelink 

 29.08 W. Poot 

 12.09 W. Opgelder 

 19.09 P. v. Dijk 

1987 17.07 H. v. Nieuwkoop 

 24.07 P. Wiersma 

 31.07 K. Rosenhart 

 04.08 bezoek van franse organisten o.b.v. J Boyer 

 07.08 W. Poot 

 14.08 D. Out 

 21.08 B. Bartelink 
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1988 15.07 P. Wiersma 

 22.07 F. Haagen 

 05.08 A. Winkelman 

 19.08 H. Gijzen 

 26.08 J. Jongepier 

1989 12.07 D. Kooman 

 28.07 M. bij de Vaate 

 04.08 P. Wiersma 

 11.08 A. v. Beek 

 18.08 L. v. Doeselaar 

 25.08 F. Heil 

1990 13.07 W. v. Beek 

 20.07 W. v. Twillert 

 27.07 D. Out 

 03.08 L. Lindeboom 

 10.08 P. Wiersma  

 17.08 P. Westerbrink 

1991 28.06 G. Oost 

 05.07 A. de Klerk 

 12.07 B. Beekman 

 19.07 P. Groeneveld  

 26.07 P. v. Dijk 

 02.08 P. Wiersma 

1992 24.07 K. v. Eersel 

 31.07 L. Ghielmi 

 07.08 K. Vellinga en P Mak zang 

 14.08 P. Wiersma 

 21.08 P. Hulsebos 

1993 23.07 H. v. Nieuwkoop 

 30.07 H. v. Zonneveld 

 06.08 A. Pauw 

 13.08 S. Tuinstra 

 20.08 P. Wiersma en W. Wijting concert 2 orgels 

 27.08 W. Poot met Maarssens Symphonie orkest 

1994 22.07 J. Jansen 

 29.07 G. Meyers 

 05.08 T. Jellema 

 12.08 H. Heikens 

 19.08 P. Wiersma 
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 26.08 H. v.d. Schaaf 

1995 14.07 C. Ingelse 

 21.07 D. Out 

 28.07 R. Smits 

 04.08 Jaap Zwart jr. 

 11.08 C. Ardesch 

 18.08 P. Wiersma 

1996  12.07 H. v. Nieuwkoop 

 19.07 B. Winseminus 

 26.07 W. v.d. Broek 

 02.08 G. Ch. de. Gier 

1997  18.07 G v.d. Maten 

 01.08 D. S. Donker 

 15.08 D. Out 

 29.08 B. Matter 

1998 10.07 J.P. Knijff 

 24.07 A. Doornhein 

 07.08 P. Wiersma 

 21.08 T. Riesebos en Y Langbein zang 

1999 09.07 A. Bergwerff 

 23.07 D. Koomans 

 06.08 S. Tuinsta 

 20.08 F. v. Wijk 

 01.10 H. Kelder jubileum concert 

2000 08.04 K. Bolt herdenking 

 07.07 H. Heikens 

 21.07 G. Oost 

 04.08 G. Meyers 

 18.08 G. Bierling 

2001 06.07 J. v. Leeuwen 

 20.07 B. de Vroome 

 03.08 S. de Vries 

 17.08 J.P. Knijff en F. Heller zink 

2002 05.07 E. Wiersinga 

 19.07 T. Hagen 

 02.08 M. Imbruno 

 16.08 W. Diepenhorst 

2003 04.07 A. Weegener 

 18.07 Y. Nagayama 
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 01.08 W. Kooijmans 

 15.08 P. v. Dijk 

2004 09.07 Kees van Houten 

 23.07 Ad van Pelt 

 06.08 Dirk Out 

 20.08 Vincent van Laar 

2005 08.07 Tjeerd van de Ploeg 

 22.07 Esa Toivola (Finland) 

 05.08 Peter Ouwerkerk 

 19.08 Petra Veenswijk 

2006  07.07 Frank van Wijk en de Beverwijkse Harmonie Kapel 

 14.07 Jos van der Kooij 

 21.07 Siegbert Rampe i.s.m. Haarlemse orgelmaand 

 28.07 Jan Jongepier 

 04.08 Pieter van Dijk 

 18.08 Olja Buco 

 01.09 Jacques van Oortmersen 

 08.09 Ton Veltkamp en Hans Kelder 

 16.09 Ruud Jansen en popkoor  

 


