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1 Over de eerste orgels van de 
Oude Kerk is weinig bekend. 
Casparus Commelin vermeldt in 
zijn stadsbeschrijving uit 1693.
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105 de orgels van de oude kerk

In de Oude Kerk konden bezoekers van de kerk al voor de reforma-
tie bijna dagelijks van openbare orgelbespelingen genieten. Na de 
Alteratie (1578) mochten orgels niet langer tijdens de kerkdiensten 
worden gebruikt, maar de openbare bespelingen vonden doorgang als 
vanouds. Organist Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) maakte er 
furore mee. Van heinde en ver kwamen leerlingen naar de Oude Kerk 
om les van hem te krijgen. Pas vanaf 1680 mochten in de Amster-
damse kerken de orgels weer klinken tijdens de diensten, vooral om 
de gemeentezang in de maat en op toon te houden. Het grote orgel 
uit 1540 van orgelmaker Henrick Niehoff (ca. 1495-1560) dat Swee-
linck bespeelde, maakte in 1726 plaats voor een nieuw hoofdorgel van 
Christian Vater (1679-1756) uit Hannover, dat nadien nog de nodige 
wijzigingen onderging (afb. 1). Pijpwerk van het eveneens door Swee-
linck bespeelde en later vervangen kleine orgel dat Niehoff in 1545 
voltooide, belandde in de jaren zeventig na een omzwerving in een 
orgel in Oegstgeest.

de oudste orgels Over de oudste orgels van de Oude Kerk is 
heel weinig bekend. Casparus Commelin vermeldde in zijn stads-
beschrijving uit 1693 dat de organist van de kerk in 1450 op ‘Sint 
Jeroens dag als de Hooge Misse gedaen wiert’ vier stuivers ontving.1 
Nadere gegevens over het orgel en de bespeler ontbreken. In 1512 
maakte zuster Alyt Lambertsdr van het Sint-Ursulaklooster (het 
latere Spinhuis) gewag van het ‘nuwe orghel in die Oude Kerck bin-
nen Amstelredam after an die toerre’.2 In datzelfde jaar kwam ook de 
verhoging van het middenschip met een lichtbeuk gereed.3 Dit orgel 
zou niet lang functioneren: het kreeg al in 1539 een opvolger, zoals 
hierna blijkt. De lege kas (het orgelmeubel) van het orgel uit 1512 bleef 
nog enkele jaren in de kerk achter. In 1544 verkochten de kerkmees-
ters ‘die oude leeghe casse van twaelf voet mit zijn stoel, staende in 
de vorsz. kerck bij dat Hamburger choer’.4 Deze formulering sug-
gereert dat de grootste pijp van het orgel uit 1512 twaalf voet (circa 3,7 
meter) lang was, wat wijst op een fors instrument voor die tijd.5 Twee 
Amsterdamse orgelmakers uit het begin van de zestiende eeuw van 
wie de namen nog bekend zijn, kunnen het orgel gemaakt hebben. 

De orgels 
in de Oude Kerk

5:

Gert Eijkelboom en
Gerrit  Vermeer*

Gert Eijkelboom (1963) studeerde 
Bedrijfseconomie en Kunstge-
schiedenis aan de Universiteit van 
Amsterdam. Momenteel werkt hij 
aan een proefschrift over het Amster-
damse architectenbureau Van Gendt. 
Hij is bestuurslid van Genootschap 
Amstelodamum.
Gerrit Vermeer is universitair 
docent Architectuurgeschiedenis en 
Gebouwd Erfgoed aan de Universiteit 
van Amsterdam, bouwhistoricus te 
Enkhuizen en redacteur van Amste-
lodamum.

d e  o r g e l s  i n  d e  o u d e  k e r k105

1  Front van het Vater/Müller-orgel 
in 1997. Foto K. Roderburg, P. van 
Galen, Collectie Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed, Amersfoort 
(53.543).
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Van de ene, meester Allert, resteert niet veel meer dan een vermel-
ding uit 1532. De andere, meester Jan, orgelmaker, alias meester 
Hans, orgelmaker, alias Jan van Covelens (ca. 1470-1532) was in die tijd 
de meest invloedrijke orgelbouwer in de Noordelijke Nederlanden. 
Hij werkte in meerdere steden. Bewaard van hem bleef het koororgel 
uit 1511 in de Grote of Sint-Laurenskerk in Alkmaar, dat geldt als het 
oudste nog bespeelbare orgel in Nederland. 

een nieuw groot en klein orgel van niehoff Door tal 
van nieuwe vindingen en experimenten nam de orgelbouwkunst in de 
zestiende eeuw een hoge vlucht.6 Hierdoor raakte het in 1512 vermelde 
grote orgel in de Oude Kerk in zowel aanleg als klank snel achterhaald. 
Een fors legaat, door de welgestelde priester van de Oude Kerk Jacob 
Dircksz Bra(e)seman in 1536 nagelaten aan de Oude Kerk, stelde de 
kerkmeesters in staat om een nieuw orgel te laten bouwen op de plaats 
van het oude, en om het altaarstuk van Jan van Scorel van het hoogal-
taar uit te laten breiden.7 

Eind 1539 sloten de kerkmeesters met de orgelbouwer Henrick 
Niehoff en zijn compagnon Hans van Coelen een contract voor een 
nieuw orgel op twaalf-voets basis.8 Het instrument telde eenentwin-
tig registers, verdeeld over drie handklavieren en een pedaalklavier. 
Henrick Niehoff geldt als een van de belangrijkste orgelbouwers van 
zijn tijd. Rond 1520 vertrok hij vanuit Overijssel of Westfalen naar 
Amsterdam om in dienst te treden bij de eerdergenoemde orgel-
maker Jan van Covelens, die uit dezelfde contreien kwam. Na diens 
dood, in 1532, zette Niehoff het bedrijf onder eigen naam voort. Rond 
1539 verhuisde hij met zijn werkplaats naar Den Bosch, waar hij in 
1560 overleed.9

De bouw van de kas droegen de kerkmeesters op aan de eveneens 
in Den Bosch werkzame kistenmaker Adriaen alias Scalck of Schal- 
(c)ken, die vaker met Niehoff samenwerkte.10 Volgens het contract 
diende Schalcken een zo fraai mogelijke kas te leveren, inclusief alle 
decoraties.11 Dat verschillende ambachtslieden de bouw en decoratie 
van de kas én van het binnenwerk, het eigenlijke orgel, uitvoerden, 
was in die tijd gebruikelijk. Maerten van Heemskerck (1498-1574) 
beschilderde de vier luiken van de orgelkas.12 Volgens de stadsbe-
schrijving van T. van Domselaer en dichtregels van Joost van den 
Vondel toonden deze luiken Bijbelse taferelen uit het leven van de 
muzikale koning David.13 Van Heemskerck schilderde ook de hier-
voor genoemde uitbreiding van het hoogaltaar. 

Betrouwbare gedetailleerde afbeeldingen van het orgelfront 
van het grote Niehoff-orgel zijn niet bekend. Een indruk verschaft 
mogelijk de afbeelding van het orgelfront van Ignatius Lux op de 
titelpagina van de rond 1700 uitgegeven Sonate per il Cimbalo appro-
priato al Flauto & Violine van de organist van de Oude Kerk, Sybrandt 
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van Noordt (1659-1705) (afb. 2). Deze toont een orgelkas met vormen 
in de ‘stijl van de antieken’, oftewel de Renaissance, die mede onder 
invloed van de hofkunst van keizer Karel v rond 1535 doordrong 
in het hertogdom Brabant.14 De orgelkas vertoonde mogelijk een 
sterke overeenkomst met die van het grote orgel in de Westerkerk 
van Enkhuizen (afb. 3 en 4), voltooid door Niehoff en Schalcken in 
1549. Op de kleuren na, bleef deze kas in vrijwel ongewijzigde staat 
bewaard. Op twee schilderijen van Emanuel de Witte (1617-1692) 
uit 1657 en 1658 is het interieur van de Oude Kerk naar het noorden 
te zien. De delen van het orgel die daarop van opzij zichtbaar zijn, 
zouden het orgel van Niehoff, althans voor een deel, redelijk waar-
heidsgetrouw kunnen voorstellen (afb. 5 en 5a).

In die tijd was het gebruikelijk dat de meer aanzienlijke kerkge-
bouwen over meer dan één orgel beschikten. Waar de grote orgels 
vooral een wereldlijke functie vervulden, speelden de kleine orgels 
een rol in de liturgie bij de koorzang.15 Om die reden bevonden de 
kleine orgels zich meestal in de buurt van belangrijke kapellen of het 
koor. In november 1544 gaven de kerkmeesters van de Oude Kerk 
aan Henrick Niehoff en zijn toenmalige compagnon Jasper Johanson 

2 Detail van de titelpagina van 
↑  de Sonate per il Cimbalo 

appropriato al Flauto & Violine 
van Sybrandt van Noordt. 
Hoogstwaarschijnlijk is het 
afgebeelde orgel dat van Henrick 
Niehoff in de Oude Kerk.

3  Het front van het grote orgel in 
↗  de Westerkerk van Enkhuizen 

uit 1549. Foto uit 1959, Collectie 
Rijksdienst Cultureel Erfgoed, 
Amersfoort.



108 d e  o u d e  k e r k

( Jansz) de opdracht ook het reeds bestaande kleine orgel te vervan-
gen.16 Tegelijk voerden zij werkzaamheden uit aan het grote orgel.17 
Als onderdeel van de overeenkomst nam Niehoff het binnenwerk van 
het bestaande kleine orgel en de lege kas van het oude hoofdorgel uit 
1512 over.18 Net als het grote orgel vervaardigde Schalcken een nieuwe 
kas voor het kleine orgel.19 Het in 1545 opgeleverde nieuwe kleine 
orgel kwam op de plaats van het oude te hangen tegen de scheidings-
muur tussen de Weitkoperskapel en de Sint-Joriskapel.20 Het telde 
dertien registers, verdeeld over twee handklavieren en een pedaal. 
Ruim twintig jaar later onderging het kleine orgel een modernise-
ring.21 Ook het grote orgel onderging aanpassingen. De Utrechtse 
orgelmaker Pieter Jansz de Swart (ca. 1536-1597) verbeterde in de 
jaren 1567 en 1568 de windvoorziening volgens de nieuwste inzich-

4  Orgelbalkon in de vorm van 
↑ een zwaluwnest en rugpositief 

van het orgel in de Westerkerk 
van Enkhuizen, 2011. Foto Gert 
Eijkelboom.

5a Detail van 5
↗
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ten en wijzigde de nodige pijpen.22 Niet alleen vanwege de mooie 
klank, maar vooral ook door het bevlogen spel van de stadsorganist 
Jan Pieterszoon Sweelinck verwierf het grote orgel internationale 
bekendheid.

zonder sweelinck geen bach Rond 1566 werd Pieter Swib-
bertszoon, de organist van de Sint-Lebuïnuskerk in Deventer en 
de vader van Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621), benoemd tot 
organist van de Oude Kerk. Jan Pieterszoon kreeg onderwijs van de 
laatste katholieke pastoor van de Oude Kerk, Jacob Buyck. Na het 
overlijden van zijn vader, in 1573, was hij nog te jong om hem op te 
volgen. Pas in 1577 volgde zijn officiële aanstelling als organist van 
de Oude Kerk. Jan Pieterszoon, die op enig moment de achternaam 

5  Emanuel de Witte, Interieur van 
 de Oude Kerk, Amsterdam, van het 

westelijke einde van de zuidbeuk 
naar het noorden, ca. 1658. Olieverf 
op doek, 46 x 56 cm. Los Angeles 
County Museum of Art (usa), Carter 
Collection.
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Sweelinck van zijn grootvader van moederszijde ging voeren, verwierf 
faam als virtuoos, ‘alder-cloeksten ende constichsten organist’, en 
als klavecinist. Hij was leider van een Collegium Musicum, een muzi-
kaal ensemble van bevriende, meest gefortuneerde Amsterdamse 
kooplieden.23 Hij genoot ook een grote reputatie als pedagoog en trok 
leerlingen van heinde en verre. De drie belangrijkste, Jacob Praeto-
rius ii, Samuel Scheidt en Heinrich Scheidemann, stonden aan de 
wieg van de Noord-Duitse orgeltraditie. Sweelinck gaf ook les aan de 
Deventer organist Lucas (van) Lenninck, die op zijn beurt de leraar 
was van Johann Adam Reincken, die later Scheidemann opvolgde als 
organist in Hamburg en een belangrijke bron van inspiratie zou vor-
men voor Johann Sebastian Bach.

De vocale werken van Sweelinck verschenen in druk, terwijl zijn 
oeuvre voor orgel en klavecimbel gedeeltelijk in manuscript bewaard 
bleef. Zo bevat bijvoorbeeld het beroemde Fitzwilliam Virginal Book, 
een Britse collectie klaviermuziek, vier werken van zijn hand, wat 
getuigt van zijn status buiten de landsgrenzen. De grote woorden 
waarmee Joost van den Vondel de musicus na diens dood herdacht, 
getuigen van de eenzame hoogte die Sweelinck had bereikt: ‘Op 
meester Joan Pieter Swelinck, phoenix der musycke, en organist van 
Amsterdam. Dit’s Swelinghs sterflijck deel, ten troost ons nageble-
ven; ’t Onsterflijck hout de maet bij Godt in ’t eewigh leven; Daer 
straeckt hij, meer dan hier kon vallen ons gehoor; Een goddelijcke 
galm in aller Englen oor.’24 Zijn graf bevond zich onder grafzerk 
nummer 99. Een plaquette aan de dichtstbijzijnde zuil herinnert 
daaraan.

het orgel verbannen uit de eredienst Na de Alteratie 
bood de Oude Kerk voortaan plaats aan de nieuwe Nederduitsch 
Gereformeerde Kerk. De muzikale praktijk onderging de nodige ver-
anderingen. Vóór de reformatie vervulden de kleine orgels een rol in 
de liturgie, met name voor de zogenaamde alternerende muziekprak-
tijk, waarbij koorzang en orgelsolo’s elkaar afwisselden.25 De grote 
orgels klonken vooral bij bijzondere gelegenheden.26 Veel protestan-
ten beschouwden het orgel echter als een gruwel; het riep associaties 
op met de duivel. Op de nationale kerksynode van 1578 werd dan ook 
geëist dat de orgels uit de kerken zouden verdwijnen. Hoewel het 
zover niet kwam, speelden de orgels tijdens de protestantse eredien-
sten voor lange tijd geen rol meer.27 Wel speelden de organisten voor 
en na de kerkdiensten variaties op de Geneefse psalmmelodieën, 
met het doel de kerkgangers daarmee vertrouwd te maken.28 Tijdens 
de diensten zong de gemeente de berijmde psalmen onder leiding 
van een voorzanger. De Amsterdamse magistraten lieten de orgels 
als vanouds ook op de doordeweekse dagen bespelen.29 Elke dag 
gaf Sweelinck als stadsorganist in de Oude Kerk openbare recitals 
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ten beste.30 Hoewel dat als kwalijk gold, verwerkten de organisten 
soms vrolijke volksmelodieën in de psalmmelodieën. Het bevoegd 
gezag tikte hen daarvoor regelmatig op de vingers op instigatie van 
de predikanten. Hoewel hij zeker een voorliefde had voor populaire 
melodieën, zoals blijkt uit zijn overgeleverde muziek, bleven Swee-
linck, voor zover bekend, dergelijke reprimandes bespaard. 

een nieuw klein en een gemoderniseerd groot orgel 
De Utrechtse orgelmakers Dirck P(i)etersz de Swart, een zoon van 
de eerder genoemde Pieter Jansz de Swart, en Jacob Jansz van Lin 
onderwierpen het grote orgel in 1619 aan een grondige renovatie. Ver-
moedelijk wijzigden ze daarbij het pijpwerk niet noemenswaardig.31 
De in 1652 benoemde organist Jacobus van Noordt (ca. 1615-1680), 

6  Het kleine orgel van Hans Wolff 
Schonat uit 1657. Foto Gert 
Eijkelboom, 2018.
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7  De oostzijde van de kas van het 
kleine orgel van Hans Wolff  Schonat 
uit 1657. Foto Gert Eijkelboom, 2018.

8  Detail van de kas van het kleine orgel 
van Hans Wolff Schonat uit 1657. 
Foto Gert Eijkelboom, 2018.
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de vader van de reeds vermelde Sybrandt van Noordt, wist de bur-
gemeesters al snel na zijn aantreden te overtuigen van de noodzaak 
van een verbetering van ‘zijn’ orgels. Hierbij speelde ongetwijfeld 
een rol dat de Duitse orgelbouwer Hans Wolff Schonat (1614-ca. 
1673) in 1655 de Nieuwe Kerk van een opzienbarend monumentaal 
nieuw hoofdorgel met een eigentijdse klankkleur had voorzien. 
Diezelfde Schonat kreeg in 1657 opdracht van de kerkmeesters van 
de Oude Kerk voor het leveren van een nieuw klein orgel met twee 
handklavieren en een pedaal, ter vervanging van het kleine Niehoff-
orgel (afb. 6).32 Artus Quellinus (1609-1668) vervaardigde het fraaie 
snijwerk van de (nog bestaande) kas, waarvoor de thesaurieren 
ordinaris hem in 1657 693 gulden betaalden (afb. 7 en 8).33 Corne-
lis Brisé (1622-ca. 1670) beschilderde de luiken met voorstellingen 
van muziekinstrumenten.34 Volgens Commelin werd op het kleine 
orgel ‘alle avonden tot vermaak der wandelaars, omtrent een uur 
lang gespeeld.’35 Een eeuw later, in 1765, schreef Wagenaar dat deze 
gewoonte ‘al seedert veele jaaren, buiten gebruik [is] geweest.’36 

Aangezien Schonat direct na voltooiing van het kleine orgel voor 
een aantal jaren terugkeerde naar zijn geboorteplaats Kitzingen, 
kreeg Jacobus van Hagerbeer (1622-1670) in 1658 opdracht om het 
grote orgel onder handen te nemen.37 Hij reviseerde het mechanische 
gedeelte, breidde de toonomvang uit en voegde een aantal registers 
toe.38 Om ruimte te maken voor extra pijpwerk vergrootte hij de kas 
van het rugpositief.39 Hierbij werd het kleine ‘zwaluwnest’ met de 
speeltafel, dat vermoedelijk werd afgebeeld door De Witte (afb. 5), 
uitgebreid tot een volledig balkon ter breedte van het middenschip. 
Deze situatie is afgebeeld op een niet in alle opzichten betrouwbare 
prent, gemaakt door graveur en dichter Jan Goeree (1670-1731) (afb. 9). 
Van het grote orgel in de Westerkerk in Enkhuizen bleef de oorspron-
kelijke situatie wel bestaan (afb. 4).

het orgel keert terug in de eredienst In augustus 1638 
verklaarde de ( jaarlijks gehouden) Particuliere Synode van Zuid-
Holland iedere kerkgemeente vrij in het gebruik van het orgel. Toch 
kwam daarmee nog geen einde aan de discussie over het gebruik van 
het orgel in de eredienst. In 1641 schreef Constantijn Huygens zijn 
pamflet Gebruyck of ongebruyck van ’t orgel in de Kercken der Vereenighde 
Nederlanden. Hij bepleitte orgelbegeleiding om zo het bedroevende 
peil van de samenzang te verbeteren. De voorzangers slaagden er 
namelijk steeds minder in het gezang van de grote aantallen kerk-
gangers in goede banen te leiden. Amsterdam volgde dit advies als 
een van de laatste plaatsen in de Republiek.40 Pas in oktober 1680 
besloten de burgemeesters ‘nae vergaende deliberatie’ toe te staan 
dat ‘voortaen in alle de kercken daer orgels sijn onder ’t singen van 
de psalm opt orgel sal werden gespeelt.’41 Omdat de Zuiderkerk geen 

9  Jan Goeree, De Oude Kerk, van bin-
nen, naar ’t Westen te zien, 1765 
(detail). Ets. Stadsarchief Amster-
dam, Collectie Atlas Dreesmann 
(010094003719).
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orgel had, overwoog het stadsbestuur het kleine Schonat-orgel van de 
Oude Kerk daar te gebruiken, maar zo ver kwam het niet.42

onvoldoende draagkracht Het orgel dat Sybrandt van 
Noordt, sinds 1679 organist van de Oude Kerk, bespeelde was niet 
op de taak berekend om grote groepen zangers te begeleiden. In veel 
andere stadskerken kwamen krachtiger klinkende instrumenten, 
zoals het in 1686 voltooide Duyschot-orgel in de Amsterdamse Wes-
terkerk. In 1682 kregen de kerkmeesters van de Oude Kerk na lang 
aandringen toestemming van de burgemeesters om het grote orgel 
‘verder te suppleren [en] te volmaecken’.43 De opdracht ging naar de 
Antwerpse orgelbouwers Nicolaes van Hagen en Apollonius Bosch.44 
Zij breidden onder meer enkele klavieren uit in de bas van f naar c en 
voegden negen registers toe, wat het totaal op dertig bracht.45 

Het vernieuwde orgel kreeg bij de oplevering in 1686 lof toege-
zwaaid in de Amsterdamse Donderdaegse Courant: ‘Door de ordre van de 
Ed. Gr. Achtb. Heeren Burgemeesteren en Thesaurieren deser Stede, 
hebben eenige voorname Organisten van ’t Land geexamineert en 
opgenomen het groot Orgel in de Oude Kerck alhier, ’t welk van meer 
als over de 100 jaren voor een onvergelykelyk werck geoordeelt sijnde, 
nu van binnen verniewt, omtrent voor de helft vermeerdert, en in 
alles van seer heerlijke eenparige melodie en uytsteekend geluyd 
bevonden is […].’46 Ondanks dit gunstige oordeel bleef het orgel in 
kracht ver achter bij de nieuwere orgels in de Nieuwe Kerk en de Wes-
terkerk, vooral doordat het maar één zestienvoets register telde en 
over slechts twee kleine registers op het pedaal beschikte. Het klank-
rijke orgel ontbeerde daardoor een stevig klankfundament zoals 
nodig voor de gemeentezang. In 1701 breidde orgelbouwer Gerard 
van Giessen het met nog eens tien stemmen uit.47 Voor de ruim 
3600 gulden die Van Giessen ontving, behoorde zeker een krachtig 
grondregister wel tot de mogelijkheden, maar voor een groot aan-
tal omvangrijke, laag klinkende pijpen bood de betrekkelijk kleine 
zestiende-eeuwse kas vrijwel zeker onvoldoende ruimte. Die konden 
er alleen komen na aanpassing van de kas.

van niehoff-  naar vater-orgel Terwijl in 1682 de kerk-
meesters van de Oude Kerk hun orgel nog met trots omschreven als 
‘een van de beste orgels int Christenrijck’, met een grote rijkdom 
aan klanken, heette het amper veertig jaar later ongeschikt voor zijn 
belangrijkste taak, het begeleiden van de gemeentezang.48 Mede 
op aandringen van de toenmalige organist Nicolaas de Kooningh 
wisten de kerkmeesters rond 1720 het stadsbestuur over te halen tot 
de bouw van een nieuw instrument. In die tijd werden orgels gezien 
als een zaak van de burgerlijke overheid. Orgels gaven prestige aan 
steden en hun magistraten. Om die reden sloten niet de kerkmees-
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ters maar de burgemeesters het contract met de orgelbouwer.49 En 
zo kreeg Christian Vater (1679-1756) uit Hannover op 27 juni 1724 van 
de ‘thesaurieren ordinaris van de stad Amsterdam’, de opdracht om 
voor achttienduizend gulden een nieuw, groot orgel in de Oude Kerk 
te bouwen.50 Het contract vermeldt dat het orgel negen blaasbalgen 
zou krijgen en 46 registers, verdeeld over drie handklavieren en een 
vrij pedaal.51 Met de meester-beeldhouwer Jurria(a)n Westerman 
uit Amsterdam sloten de burgemeesters op 14 september 1724 een 
overeenkomst voor de levering van de orgelkas, inclusief de monu-
mentale, deels marmeren, onderbouw (afb. 10).52 Kort daarvoor had 
Westerman de orgelkas van het Schnitger-orgel in de Grote Kerk van 
Zwolle opgeleverd.

Met hun keuze voor Vater passeerden de opdrachtgevers de in 
Amsterdam gevestigde orgelbouwer Christian Müller (1690-1763), 
die beide orgels van de Oude Kerk in onderhoud had en even daar-
voor het orgel van de Ronde Lutherse Kerk nog had uitgebreid en 
verbeterd.53 De rond 1715 uit het Duitse Sint-Andreasberg in het 
Harzgebergte naar Amsterdam gekomen Müller kreeg in 1724 nog wel 
de veel minder eervolle opdracht het grote Niehoff-orgel af te breken 
en twee registers pijpwerk daarvan in het kleine orgel van Schonat te 
plaatsen.54 Vater was in Amsterdam een onbekende naam. Van 1697 
tot 1702 werkte hij in de werkplaats van Arp Schnitger in Hamburg, 
waarna hij zich als zelfstandig orgelbouwer vestigde. In 1714 volgde 
zijn benoeming tot hof-orgelbouwer aan het hof van Hannover. Hij 
mocht zich zelfs orgelbouwer van de Engelse koning noemen, nadat 
de keurvorst van Hannover, Georg Ludwig, in 1714 door erfopvolging 
koning van Engeland werd. Waarschijnlijk speelden Amsterdamse 
kooplieden met connecties in Hannover een doorslaggevende rol bij 
de keuze om Vater het nieuwe orgel te laten bouwen.55 Mogelijk heeft 
een delegatie uit Amsterdam het in 1724 voltooide Vater-orgel in de 
Sankt-Petri-Kirche in Melle bezocht.

In september 1726 kwam het orgel gereed. In hun eindrapport ver-
klaarden de keurmeesters Evert Havercamp, de organist van de Oude 
Kerk, Jan Jacob de Graaf, de organist van Nieuwe Kerk en de Haagse 
organist en muziektheoreticus Quirinus van Blankenburg, het orgel 
‘bij uitnemendheid loflik en uitmuntend’.56 Wellicht mede door dit 
lovende rapport kreeg Vater opdracht het orgel van de Westerkerk 
uit te breiden met een bovenwerk met tien registers. Dit werk kwam 
gereed in de herfst van 1727.

van vater-orgel naar vater/müller-orgel De aanleg van 
de fundering voor het orgel aan de oostkant van de toren versnelde de 
al langer aan de gang zijnde verzakking van de toren in noordooste-
lijke richting. Dit vroeg om een drastische ingreep. Stadstimmerman 
Willem van Diede verbeterde tussen 1735 en 1739 de fundering en 
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bouwde om de vier stenen geledingen een loodrechte ommanteling. 
Om dit werk te kunnen uitvoeren, moest het orgel tijdelijk worden 
weggehaald. Het lijkt erop dat Vaters oud-medewerker Matthias 
Schultze de demontage uitvoerde. Schultze onderhield het orgel en 
had in 1730 al enkele kleine wijzingen in de registersamenstelling 
(dispositie) aangebracht en een eikenhouten achterwand geplaatst.57 

Na de afronding van het torenherstel kreeg orgelbouwer Johann 
Caspar Müller uit Den Haag in het najaar van 1738 opdracht het 
instrument weer op te bouwen. Het is een nog onopgehelderd raadsel 
waarom juist hij deze belangrijke opdracht ontving, aangezien van 
hem nauwelijks werk bekend is, ook niet van na de wederopbouw van 
het orgel van de Oude Kerk.58 We weten evenmin hoe hij betrokken 
raakte bij het orgel van Vaters. Over Johann Caspar, die doorgaans 
met zijn tweede voornaam wordt aangeduid, is ook verder weinig 
bekend.59 Volgens Bijtelaar overleed hij in 1746 in zijn woonplaats 
Den Haag op 64-jarige leeftijd.60 Hoogstwaarschijnlijk was hij een 
broer of een neef van de hierboven genoemde Christian Müller, die 
in de jaren 1735 tot 1738 het wereldberoemde orgel in de Grote of 
Sint-Bavokerk in Haarlem bouwde, en met wie hij uit Duitsland naar 
Nederland trok. In Leeuwarden had Johann Caspar in dienst van 
Christian Müller meegewerkt aan de bouw van het orgel van de Grote 
of Jacobijnerkerk, dat in de jaren 1724 tot 1727 tot stand kwam.61 

In het rapport dat Johann Caspar Müller in het najaar van 1738 
opstelde voor de herplaatsing van het gedemonteerde orgel, consta-
teerde hij diverse tekortkomingen en gebreken.62 Zo achtte hij de 
windvoorziening te krap bemeten, waardoor het niet op toon bleef 
bij vol spel (spelen met het ‘volle werk’, ofwel de meeste registers 
geopend, en met alle klavieren aan elkaar gekoppeld), en zouden de 
draagkracht en het geluidsvolume onvoldoende zijn. Dat de keur-
meesters, in hun juichende verslag van 1726, daar met geen woord 
over repten, blijft een raadsel. Hielden ze de gebreken uit het rapport 
in ruil voor steekpenningen, zoals Bijtelaar veronderstelt? Of hadden 
ze het (vermeende) gebrek niet als zodanig beleefd?63 Bij zijn restau-
ratie van de windvoorziening in 1983 kon orgelbouwer S.F. Blank de 
oorspronkelijke afmetingen van de windkanalen voor hoofdwerk en 
pedaal vaststellen. Hij vond die aan de kleine kant en concludeerde 
dat bij grotere registraties een ernstig afval van de winddruk hoorbaar 
moet zijn geweest.64 Zijn observatie lijkt de kritiek van Caspar Mül-
ler te bevestigen.65 Hoe dan ook, het contract van de stad met Müller 
van 11 december 1738 bevat een groot aantal door hem voorgestelde 
aanpassingen, deels van technische aard, deels ook ingrepen in de 
klank.66 Het aantal registers nam toe tot vierenvijftig. Verder verdub-
belde hij het pijpwerk van de discant van een aantal registers (in de 
orgelbouw aangeduid als ‘dubbelkoren’: om de van nature minder 
krachtige toon van de kleine pijpen te versterken, zijn de hoogste 
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octaven van het register voorzien van twee of meer gelijkvormige 
pijpen per toets) en leverde hij acht nieuwe blaasbalgen.67 De orgelkas 
bleef uiterlijk vrijwel ongewijzigd op die van het rugpositief na, die 
hij dieper maakte. Vanaf de oplevering door Johann Caspar Müller 
in 1742 werd het gebruikelijk van het Vater/Müller-orgel te spreken. 
Na de ingrijpende verbouwing zal het orgel beslist steviger hebben 
geklonken, al vergde het bespelen ervan veel meer kracht. De Engelse 
musicoloog Charles Burney schreef in 1773 om die reden met verba-
zing over de vrijwel blinde organist Jacob Potholt, ‘die zo’n kracht 
in zijn vingers had, dat hij het orgel net zo losjes bespeelde als een 
gewoon staartstuk (clavecimbel).’68

renovatie door witte Na 1742 onderging het orgel een reeks 
van kleine en grotere reparaties en aanpassingen door diverse orgel-
bouwers, waarbij het pijpwerk grotendeels intact bleef. In 1867 gaven 
de kerkvoogden op advies van de ‘Opzichter der Orgels’ van de Her-
vormde Kerk van Amsterdam, J.D. Brachthuyzer, aan C.G.F. Witte 
(1802-1873), van de firma Bätz & Co te Utrecht, opdracht voor een 
grote renovatie.69 Die kwam gereed in oktober 1870. Brachthuyzer 
verklaarde dat de herstelling, die 10.150 gulde kostte, ‘naar genoegen 
is volbragt. De zorgvuldige herstelling en vernieuwing heeft dit fraaije 
pronkstuk zijn oude luister hergeven.’70

Van de werkzaamheden die Witte verrichtte, resteren slechts 
enkele losse berichten. De deelrestauraties die orgelbouwer S.F. 
Blank in de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw uit-
voerde, leverden meer concrete gegevens op. Het lijkt erop dat Witte 
zich relatief terughoudend opstelde waar het wijzigingen betrof 
van de dispositie van het orgel, en dat hij de klank van Vater/Müller 
respecteerde. Hij bracht steminrichtingen aan op het open metalen 
pijpwerk en verwijderde de door Johann Caspar Müller aangebrachte 
pijpverdubbelingen van een aantal prestant-registers.71 Het nut van 
deze dubbelkoren stond in die tijd ter discussie, waardoor ze vaker 
werden verwijderd, zoals ook in de Nieuwe Kerk. Er is wel gesteld 
dat Witte het orgel ‘romantiseerde’ naar de smaak van de tijd, maar 
veel wijst erop dat hij het klankbeeld van het orgel in de Oude Kerk 
minder drastisch wijzigde dan hij bij andere historische stadsorgels 
deed, zoals het Haarlems Bavo-orgel dat hij rond dezelfde tijd onder 
handen nam. Een terughoudend herstel zou ook goed passen in de 
opvattingen van Brachthuyzer die, waar hij maar kon, de bijzondere 
kwaliteit van oude orgels verdedigde.

terug naar vater/müller of conserveren? In de jaren 
vijftig van de twintigste eeuw was het orgel, net als het bouwvallig 
geworden kerkgebouw, toe aan een restauratie. Om die mogelijk te 
maken, deed de Hervormde Gemeente van Amsterdam in 1955 het 

11 Cornelis Springer, De Oude Kerk te 
Amsterdam, 1857. Olieverf op doek, 
107 x 94,5 cm (incl. lijst). Collectie 
Oude Kerk te Amsterdam. Foto Gert 
Jan van Rooij, 2018.
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gebouw met inventaris voor één gulden over aan de Stichting de Oude 
Kerk te Amsterdam. Er ontstond al snel een felle discussie tussen 
diegenen die het orgel wilden terugbrengen naar de hypothetische 
staat waarin Müller of zelfs Vater het hadden opgeleverd, en zij die 
het in de staat wilden conserveren waarin Witte het had gebracht. 
Gustav Leonhardt wierp zich op als prominent voorvechter van het 
eerste kamp. De voorstanders van behoudend herstel ondervonden 
steun van populaire organisten als Feike Asma en Piet van Egmond, 
net als van de Amsterdamse wethouder van Kunstzaken, en orgel-
liefhebber, Han Lammers. De discussie werd bemoeilijkt doordat 
niemand precies wist welke wijzigingen Witte had aangebracht en 
hoe het orgel daarvoor had geklonken. 

De controverse liep uit in een patstelling, met als gevolg dat het 
orgel van de Oude Kerk, als enige van de belangrijke stadsorgels, 
in de restauratiegolf van de jaren zestig en zeventig ontkwam aan 
een rigoureuze idealiserende restauratie. Het bleef zo grotendeels 
bewaard in de staat waarin Witte het in 1870 had gebracht. De 
genoemde deelrestauraties van Blank beperkten zich strikt tot het 
technische gedeelte van het orgel, zoals de windvoorziening, wind-

12  Orgelbalkon met rugpositief van 
↑ het Vater/Müller-orgel, 1925. Foto 

Collectie Rijksdienst Cultureel 
Erfgoed, Amersfoort.

13  Het front van het Vater/
→ Müller-orgel in 2010. Foto Gert 

Eijkelboom.
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laden en speelmechaniek. De kleurige afwerking van de kas en de 
westmuur erachter ondergingen tijdens de kerkrestauratie in de jaren 
zeventig wel ingrijpende wijzigingen, zoals een vergelijking tussen de 
afbeeldingen 9-13 toont. 

Pas in 2005 nam de stichting het definitieve besluit om bij de 
orgelrestauratie uit te gaan van de gegroeide toestand. Zij vroeg 
orgeladviseur Henk Verhoef een restauratieplan te schrijven, de 
stichting te adviseren bij de verdere voorbereiding van het werk en de 
uitvoering ervan te begeleiden. De restauratie die Orgelmakerij Reil 
van 2015 tot 2018 uitvoerde, droeg een conserverend karakter, waarbij 
vooral de speelmechaniek flink werd verbeterd en het vervuilde en 
beschadigde pijpwerk werd gereinigd en gerepareerd. De restauratie-
schilders Wolters & Ovink herstelden het schilderwerk en verguldsel 
van de orgelkas in oude glorie, zoals de schilder en prentkunstenaar 
Hermanus Petrus Schouten (1747-1822) die in 1786 afbeeldde (afb. 
10), met uitzondering van de houtimitatie uit de jaren zeventig op de 
orgelbalustrade aan weerszijden van het rugpositief.

een nieuw klein orgel van ahrend & brunzema In de 
loop van de achttiende eeuw was het kleine orgel van Schonat door de 
gewijzigde muziekpraktijk langzamerhand buiten gebruik geraakt. 
Orgelbouwer Friedrichs verwijderde in 1821 het pijpwerk om het 
in 1823 op te nemen in het orgel dat hij in de Zuiderkerk bouwde. 
In zekere zin kwam zo het eerdergenoemde plan uit 1680 alsnog 
tot uitvoering. De sierlijke kas bleef, met de luiken gesloten, op de 
oorspronkelijke plaats hangen, tegen de scheidingsmuur tussen de 
Weitkoperskapel en Sint-Joriskapel. Toen de Zuiderkerk in 1929 sloot 
voor de erediensten, nam orgelbouwer Sanders het pijpwerk van 
het Friedrichs-orgel over. Daaronder waren de meeste registers van 
Schonat, maar ook een aantal pijpen van Niehoff, die Schonat bij de 
nieuwbouw van 1657 had hergebruikt. Sanders verwerkte dit oude 
pijpmateriaal in het orgel dat hij in 1941 bouwde in de gereformeerde 
Oosterkerk in Aalten.

Tijdens de restauratie van de Oude Kerk rees het plan de 
leegstaande kas van het Schonat-orgel weer te voorzien van een 
instrument. Toen pogingen om het oude pijpwerk uit Aalten over te 
nemen niet tot succes leidden, kreeg de Noord-Duitse orgelbouw-
firma Ahrend & Brunzema uit Leer in 1965 opdracht een nieuw orgel 
in de stijl van het Schonat-orgel te vervaardigen.72 In 2002 stemde 
Flentrop Orgelbouw het orgel om naar de zogenoemde midden-
toonstemming.73 In 2013 verbouwde Flentrop enkele registers, om 
de dispositie zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke situatie te 
brengen. Momenteel is het orgel volledig toegesneden op een stijlge-
trouwe uitvoering van muziek uit de vroege barok.

De rondreis van het Niehoff- en Schonat-pijpwerk uit de Oude 
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Kerk kreeg ondertussen nog een vervolg. Het kwam alsnog beschik-
baar doordat de eeuwenoude pijpen van Niehoff en Schonat als 
minder passend werden beschouwd bij de reconstructie en res-
tauratie van het Friedrichs-orgel in Aalten in de jaren zeventig. De 
Zwitserse orgelbouwer Metzler nam ze op in het orgel dat hij in 1977 
bouwde in de Groene of Willibrordkerk in Oegstgeest. Dit orgel 
was, met uitzondering van de kas, bedoeld als een reconstructie 
van het kleine Schonat-orgel van de Oude Kerk.74 En zo ontstond de 
merkwaardige situatie dat de oude kas van het Schonat-orgel zich 
in Amsterdam bevindt, voorzien van een nieuw binnenwerk, en een 
groot deel van het oude pijpwerk ervan in Oegstgeest voortleeft in een 
nieuwe kas.

14  Het front van het Vater/Müller-
 orgel tijdens de restauratie in 2018. 

Foto Gert Jan van Rooij.  
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