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DE KAST VAN HET KOORORGEL TN DE LAURENSKERK TE ALKMAAR

Korte beschouwing, op qrond van de bevindingen t i jdens een
in augustus L994 beqonnen onderzoek van de decorat ieve
afwerking van de kast en de daartoe verzamelde gegevens
over het qebouw en zi jn inr icht ing,  bedoeld als bi jdrage
aan de voorbereiding van een restaurat ieplan.

Wil lem Haakma Wagenaar
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DE KÀST VAN HET KOORORGEI, TN DE I,ÀURENSKERK TE ÀLKMAÀR

van de vroeqere tot  één gebouw verenigrde sint  Mathiaskerk en

Sint  Laurenskerk werd het westel i jk  deel  vernield toen de

vr i jwel  vol tooj-de toren op 29 october 1468 instort te. l )  Di t

onqeluk was waarschi jn l i jk  te wi j ten aan een fout in de con-

struct ie van de klokkenstoel  waar in kort  tevoren dr ie nieuwe

klokken waren opgehangen. Het was aanleidinq tot  de bouw van

de huidige kruisbasi l iek- Hoewel de eerste steen daarvoor al-

in 1,470 werd geleqrd,  zaL de bouwact iv i te i t  aanvankel i jk  gÍe-

r icht  z i jn geweest op het herstel len en onder één kap brenqen

van het qehavende gebouw dat vervolgens "de schui t"  werd
genoemd.2 )
Àan het einde van de eeuw waren ten oOsten van "de schui t"  het

koor en de oostel i jke hel f t  van het dwarsschip van de nieuwe

Sint  l - ,aurenskerk verrezen.3) Aan de vol tooi inq van de weste-

l i jke hel f t  van het t ransept moest nogÍ worden begÍonnen Loen in

1-503 de tral iedeuren in het sacramenthuis werden aangebracht-

Omdat van verrekening van het in 1-500 bi j  Àntonis Keldermans

bestelde sacramentshuis niets is te v inden en inmiddel-s andere

bouwmeesLers bi j  het  toezicht  en ontwerpen waren ingeschakeld,

is nÍet  duidel- i jk  aan welk sacramentshuis die deuren werden

bevest igd.4) Wel l - icht  nog aan het sacramentshuis in het koor
van de oude kerk.
ïn 1-508 werd deze "schui t"  j -n de as gel-egd. Ui t  het  fe i t  dat

daarbi j  ook de twee orgels ver loren ginqen kan worden afgeleid

dat het koor van het nieuwe werk nogr niet  in gebruik was geno-

men.5) Het kooruurwerk ui t  1498 stond dus nog in de oude kerk

en moet bi j  de brand minstens zwaar z i jn beschadiqld.
De inr icht ing van het nieuwe koor was in 151-2 zover dat di t

deel  kon worden inqewi jd.6) Een jaar tevoren was het nieuwe

orqel  van Van Covel-en in de noordel i jke z i jbeuk van het koor
gereed gekomen.

Een in '1,994 begonnen onderzoek van de geschi lderde afwerking

van di t  orgel  veranderde door de bevindingen in een onderzoek

van de qedaantewissel ingen van kast en balcon. Om het verslagt

daarvan te vereenvoudiglen eerst  nog enige qegevens in chrono-

logr ische volgorde gememoreerd:
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1-51-8.  Het atel ier  van Cornel is Buys schi ldert  de voorstel l ingr
van "Het Laatste Oordeel"  op het gewelfbeschot boven de

koorsl-ui t ing.7 )
+ 1-520. In de zuidel i jke z i jbeuk van het koor komt een tweede

orgel .  Het is k le iner dan het orgel  u i t  1-511 ertegenover dat

sindsdien het "gfrote orgel"  za\  worden genoemd.B)

1,52L. De koorheren kr i jgen nieuw gestoel te.9) Waarschi jn l i jk
komt tegel i jkert i jd of  even later het koorhek qereed.

Zoals zal  b l i jken, beschikken de koorheren weer over een
uurwerk.  Het heeft beweqende f iguren waarvan er min-

stens één de uurbel  s laat .10) Het koor kan z,{cn.  nu compleet
ingrer icht  presenteren aan de leken in het inmiddels ook vol-

tooide schip.  Het door Bruinvis niet  aanvaarde ber icht  over
een wi jd i -nq in L52L betrof  waarchi jn l i jk  de wi jd inq van di t
deel  van de kerk en het midden voor het koorhek geplaatste

al taar. l - l -  )
1543. In de dakrui ter  op de kruis inq komt een uurwerk met
voorslag van negen klokjes.  Het is verbonden met een wi jzer-
plaat in het gewelf  van de vier ing en een met de uurklok mee-
kl inkende bel .  Deze voorziening maakt het uurwerk in het koor
overbodigr zodat het kan worden verkocht n547r. ] -21
l-545. Het k le ine aan zuidzi jde geplaatst .e orgel  wordt  vervan-
gen door een 6 voets- instrument van Claes Wil lemsz.13) Het
balcon van het eerste instrument bleef daarbi j  waarchi jn l i jk

onaangetast .  In hetzel fde jaar voorziet  h i j  het  noordel i jke
orgel  van een borstwerk van twee stemmen êÍ t ,  naar wordt  aange-

nomen, van de pedaal- t rompet,  ondergÍebracht in het aparte
kast je rechts van de bestaande kast.14)
De Reformat ie brengt.  een saner ing van het kerkinter ieur met
zich mee. Bi j  de her inr icht ing wordt het koorgestoel te ver-

maakt om in de koorslui t ing geplaatst  te kunnen worden. Van

het koorhek wordt het middenvak met het noordel i jke verwisseld

zodat de aan het noordel i jke vak scharnierende deur en de zui--
del l jke deur als excentr isch geplaatste dubbele deur de passa-

ge bi j  een beqrrafenis verqemakkel i jken. Met de twee koororgels
is Alkmaar inmiddels achter gebleven bi j  de ontwj-kkel ing in de

meeste andere steden die I i jken te wedi jveren in het bouwen
van het mooiste concert-orgel .  Het duurt  v ier  jaar voor de
stad kan ingaan op het Ín 1-634 door de organist  qedane verzoek
om een groot instrument met rugposi t ief . l -5)
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1-638. Op 6 juni  van dat jaar wordt  aan Levinus Eekmans op-
dracht gegeven het zuÍde1j- jke orgel  a ls rugposi t ief  te voegen
bi j  het  "grote orgel"  aan noordzi- jde.16) op 27 ju l i  wordt  be-
sloten dat het vergrote instrument geplaatst  zal-  worden tegen
de bl inde westwand van het schip.17) Eind augustus overr i jdt
Eekmans. Er moet dan onder z i jn }eiding al  veel  werk verzet
zi jn.  zí jn weduwe ontvangt daarvoor f .340. Di t  houdt in dat er
minstens 68 mandagen aan de orgels was gewerkt .  het  werk van
de door de stad beschikbaar gestelde t immerlui  n iet  meegere-
kend (Eekmans'  dagrgeld was op f  .5 vastgesteld).  j_B) De voort-
zet t ingr van het werk wordt  vervolgrens opgedragen aan Germer
Gal- tusz van Haqerbeer.  In october is het plan om de twee
orgels samen te voegen en met enige stemmen ui t  te breiden
ver laten ten gunste van de bouw van een geheel  n ieuw orger in
een nj-euwe kast.  u i t  het  best.ek van 2I  october j_638 bl j_ jkt  dat
het pi jpwerk van de twee koororgels al  voor de real iser ing van
het.  eenvoudiger pran naar Leiden was gebracht. lg)  De kasten
van de koororgels waren dus leeg en qedeel te l i jk  gedemonteerd,
wachtend op een opkoper.
L647. Na de vol tooi ing van het grote orgel  in 1646 is het gerd
nog niet ,  op.  Er wordt  besloten om het vroegere, 'qrote orgel , '
weer te herstel len tot  bespeelbaar instrument.  Di t  werk wordt
ui tgevoerd onder le id ing van Jacobus van Hagerbeer.  de jongere
broer van de in 1646 over leden Germer,  ên eind 1-651- verrekend.
De rekeninqen van Van Hagerbeer,  de onderaannemers en
mater iaal leveranciers zí1n, getuige een overzicht  u i t  L6s2,
compleet bewaard.20)
l -703-1-704. Ti jdens de door Johannes Duyschot ui tgrevoerde res-
taurat ie verkr i jgt  het  balcon zj- ln huidiqe vorm door de ui t -
breiding rechts l raarmee het onderhoud van de in het aparte
kast je geplaatste pedaal- t rompet wordt  vereenvoudigd.2j-)  Het
kast je is s indsdien verscholen achter balustrade en daarop
qeplaatste schermen

De huidige afwerking van kast en balcon

De kast is afgewerkt  in een mahoniekleur ige hout- imitat ie.  Het
paneel  boven de speel tafel  is  in een grove notenhout- imitat ie
geschi lderd.  Het decorat ieve lofwerk boven de pi jpenverden en
op de pi jpentorens, de schermstukken onder de pi jpen en het
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sierwerk onder aan de kast z i jn al l -e verguld.  Het schi lderwerk
op het balcon is wat donkerder van kleur dan de kast en goud
is al leen aanwezigt  op de decorat ieve slui tstukken van het han-
gend gewelf  aan onderzi jde.en in de heraldisch gepolychro-
meerde wapens in de arcatuur van de balustrade. De pinakels
tussen het lofwerk en de torenbekroningen op de kast onder-
scheiden zich door hun l ichtgr l jze k leur van de mahonie-
kleur ige kast.
Een hal fs lacht iq geheel .  De opdracht van de Gemeente ÀIkmaar
voor een onderzoek naar de vroegere afwerking van de kast werd
dan ook qegeven in de verwacht inq dat het orgel  oorspronkel i jk
gepolychromeerd is geweest zoal-s dat het geval  l i jk t  met de in
het Ri jksmuseum overqrebleven 16e-eeuwse orqelkasten ui t
Scheemda en Harenkarspel .
De ui tkomst van het onderzoek was anders.  Aan de huidiqre af-
werkinq, die nog eens gedeel te l i jk  is  overqedaan, ging een
egaal  gr i jze vooraf .  Di t .  gr i js  is  ook te v inden op de lu iken
en de ui tbrej-ding van het balcon, mater iaal  van de restaurat ie
1,7O3-L744 waarbi j  volgens dezel fde bron het orgel  opnieuw werd
geschi lderd.22) De gr i jze afwerking kwam in de plaats van een
goudgele houtkleur die echter ontbreekt op qenoemde onderdelen
ui t  1703-1704. Het qr i  js  is  dus in '1,704 aangebracht,  de gele
houtkleur bi j  een eerdere restaurat ie-  De gele houtkleur is
namel i jk  n iet  aI leen aanwezigÍ  a ls eerste verf laag op het 16e-
eeuwse hout maar ook op de vele ui t  loodblad gesneden en qe-
bosselLeerde onderdelen die voor verdwenen of  beschadigd sni j -
werk in de plaats bl i jken te zíJn gekomen. Tot aan het herstel
met die aanvul l ingen ui t  lood was de geheel  e iken kast onge-
schi lderd,  net zoals het koorgestoel te en het koorhek.

De loden repl ica's

De onderdelen die vervangen zí jn door de opmerkel i jke loden
repl ica's zí3n de volqende:

1.  2.  de kruisbloemen op de open spi tsen boven de ronde
pi  jpentorens .

3.  de s lu i tb loem vooraan in het lofwerk oo de middelste
pÍ jpentoren.

4.  5.  de gebogen lofwerk-schermen op beide ronde pi jpentorens
6. het gebogen lofwerk-scherm op de rechterf lank.
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7. de bovenste ui t loper van het achterste stuk lofwerk boven

voor het pi jpenveld in de rechterf lank.

B. 9.  de schuingeplaatste schermstukken midden in de frontale

pi  jpenvelden.

1-0.  de ui t loper van de voorste van de ondersteboven geplaatste

stukken lofwerk voor het pi jpenveld in de l inkerklank.

1-1-.  '1,2.  13.  de met dr ie lobbige bl-aad jes af  gesloten kammen on-

der de dr ie pi jpentorens.

L4- 15. de kaml i jsten onder aan de f lanken.

1-6.  het  Egrmond-wapen in het voorste van de dr ie casementen in

de l inkerzi jkant van het balcon, inclusief  helmteken, lofwerk,

gekruiste stammen van het Gulden Vl ies en omraming.

Deze repl ica's van verdwenen of  beschadigde onderdelen zí jn

gemaakt in 1-65L. Het daarvoor gebruikte mater iaal  staat in de

rekeni-ngr van de t innegieter Jan Maertensz vermeld:23)

"30 novemb(er)  noch 77% lb loot  tot  het  lofwerck f  9.1-3.-L2."

De kast geverfd

De herstel l ingren in lood maakten het noodzakel i jk  de tot  dan

toe ongeverfde eiken kast na herstel-  te schi lderen. Met de

toen aangebrachte ef fen diepgele k leur werd het vroegere beeld

van de kast zo qoed mogel i jk  benaderd. Ter verkr i jg ing van een

levendig ef fect  werd aan deze verf laag de kleurstof  curcuna

toegevoegd. Deze stof  werd ook " Indische saffraan" genoemd en

en het is dan ook als "seferaen" vermeld in de rekening van

Meindert  Sl ingelant voor aangeschaft  mater iaal  u i t  1,65I.24)

Hoe verfomfaaid de kast was toen besloten werd het orgel  weer

te reconstrueren, nadat er in 1-638 volgrens tweemaal gewi jz igd

plan aan was gewerkt  om het met het zuidel i jke orgel  a ls rug-
posi t ief  u i t  te breiden en de kast vervolgens onder een zei l

op z i jn eind had gewacht,  b l i jk t  n iet  a11een ui t  deze reeks

herstel l ingen in gebosseleerd lood. Het is ook af  te le iden

ui t  de andere voor de reconstruct ie aangeschafte mater ia len en

verr ichte werkzaamheden. Er moest een nieuwe veranker inq voor

de ophanging van de kast worden gesmeed en er waren l -2 man-

dagen nodigt  om het metsel-  en pleisterwerk aan de muur achter

het orgel  j -n orde te brengen. Met koperdraad werden de losge-

raakte en gebroken stukken sni jwerk op hun plaats en aan

-.-i
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el-kaar bevest igd.2S) Een houtsni jder werd niet  aangetrokken.
Het ontbrekende werd aangevuld door degÍenen die bedreven waren
in het werken met loodblad. Toch is er sni jwerk aanweziq dat
qeen bestanddeel  is van de oorspronkel i jke kast .  De ronde
schermstukken aan de voet van de ronde pi jpentorens zi jn ge-
sneden in de vormentaal  van de vroege Renaissance. Zi j  z i jn
dus niet  b i jgemaakt in 1651 maar veel  eerder.  Zí j  zouden in
1-545 greplaatst  kunnen zi jn t i jdens de aanleg van het borstwerk
door Claes Wi1lemsz. Veel  waarschi jn l l jker is het dat z j - j  af-
komst ig z i jn van het in hetzel fde jaar door Claes Wil lemsz
vernieuwde orgel  aan de zuidzi jde.  Di t  l i jk t  des te aanneme-
l i jker door het volqende.

Het balcon, tweemaal Saenredam.

De middenas van het veelhoekige gothische balcon wordt bena-
drukt  door de stand van de wapens in de casementen. Zi j  waren
al le naar het midden qekanteld.  Het wapen van het graafschap
Hol- land hoort  op het schuine vlak l inks.  Bi j  de ui tbreiding
van het balcon j -n L704 zal  het  a ls 'provincie-wapen'  z i - jn ver-
plaatst  in verband met het nieuwe stadswapen op de ui tbreiding
van het balcon- Het l inks aanwezige Habsburg-wapen moet ui t
een van de casementen van de rechterhel f t  afkomst ig z i jn.  De
l^rapens aan l inkerzi jde,  tot  en met het l inker exemplaar in het
front,  êo de wapens aan rechterzi jde horen naar elkaar te nei-
gêD, zoals dat nog het geval  is  aan het zeer verwante balcon
van het orgrel  u i t  Harenkarspel .  Ondanks de verwissel ing van de
twee wapens en de rechthoekiqe ui tbreiding rechts,  is  het nogt
steeds frappant dat het gothische balcon naar l inks verschoven
onder de orqelkast  is grepl-aatst .  Di t  is  dan ook a1 vaker opge-
merkt .  eveneens dat deze verschuiv ing is afgedwonqen door de
doorgang in de muur,  l - inks van de speel tafel .  Het betekent dat
het balcon voor di t  orgel  te k leín is en dus niet  voor z i - jn
huidige plaats werd ontworpen. Het is ondenkbaar dat zo'n
zorgvuldig gedetai l - Ieerd veelhoekig balcon in een dergel i jke
posi t ie onder de orgelkast  met z i jn dominante overhoekse mid-
dentoren bedoeld kan zi)n.  Het is eveneens ondenkbaar dat a1s
di t .  n iet  was voorzien, de vaardiqe schr i jnwerkers zo'n verqis-
s ing in het ontwerp ni-et  t i jd ig zouden hebben onderkend.
Er is van Saenredam geen tekening of  schi lder i j  met het noor-
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del i jke orgel  bekend. Het zuidel i jke koororqel  is  echter op
twee van zi- jn panelen te z ien.  Bi j  mi jn weten zi jn deze af-
beerdingen van het zuider i jke orgel  nog nooi t  met elkaar ver-
geleken.
Het bekendst is het paneert je ui t  j -66j_ in Boymans dat het zuj_-
del i jke orgel t je f rontaal  weergeeft .  De beschi lderde ruiken
zí jn gesloten. Rechts van de kast hangt tegen de hoekpi j ler
van het t ransept een vergulde dubbele t rom-pi jp.  rn de vorn
van de lu iken is de aanwezigrheid van een kreine overhoekse
pi jpentoren in de bovenherf t  van de kast te herkennen en opzi j
twee ronde pi jpentorens over de volre lengte,  iets te prat
weergegeven. Op de lu iken staat geschreven:
" Ick pieter Janss Saenredam, heb
di t  geteeckent in de grote kerck t .ot
Alckmaar- of te St.  Loirrens Às L66I
en dese doen oock geschi ldert  ( . .  )  "26)

De vraag bl i j f t  wat saenredam in 1661 gezien heeft .  Hing de
loze kast nog op zi jn pJ-aats of  stond deze erders op de grond
en werd de plaats aan de muur in her lnner ing gehouden door de
nog niet  gedichte gaten? waren het s lechts de ruiken van het
al  in 1-638 onttakelde j -nstrument die saenredam noq in schets
en schi lder i j  heeft  kunnen vast leggen? 27) Het laatste r i jk t
mi j  het  meest waarschi jn l i jk .  Het zou de 'p latheid,  van de
weergegeven kast verklaren en ook waar het hier nu om graat:
Het orger heeft  geen balcon en er is daarvoor t ,ussen kast en
deuren ook geen ruimte !  De organist  zou een ladder hebben moe-
ten l -aten aanrukken om het k lavier te kunnen betasten.
Het andere paneer waarop het zuidel i jke orger te z ien is,
heeft  grotere afmet ingen en is geschi lderd in 1632. Het be-
vindt z ich in een part icul iere cor lect ie in Engeland.2B) Het
vertoont een gezicht  door de zuidbeuk van het schip naar het
oosten, Vanuj- t  het  t ransept nadert  een begrafenisstoet.  op weg
naar het graf  dat  in de 3e zuidel i jke z i jkapel  van het schip
is geopend. rn de achtergrond staan de deuren van de zuidel i j -
ke koor ingang open, net als op het schi l_der i j  u i t  1661. Daar-
boven is het zuidel i jke orgel  te z ien,  gedeel ter i jk  afgedekt
door de zuidooster i jke hoekpi j ter .  Het is naur+el i jks meer dan
het s i lhouet maar duidel i jk  onderscheidt  het  orgelbalcon zich
van de terugl igqende orgelkast  erboven. zo gaf saenredam het
in L637 weer,  een jaar voordat Eekmans aan de slag gins om di t
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orgel  b i  j  het  noordel i  jke te voegÍen.

A1 volqens het eerste plan zou het zuidel i jke orgel  opgaan in

het nieuwe geheel .  Het zou daar in als rugrposi t ief  worden opqe-

nomen. Het eerste wat Eekmans aan noordzi jde zaT hebben ge-

sloopt was de balustrade van het balcon van het "grote orqel" .

Toen Jacobus van Haqerbeer di t  orgel  weer bespeelbaar moest

maken, was van die kast  veel  ernst ig beschadigd, het balcon

verdr.renen. Het te smal le balcon van het laatgothische zuide-

l i jke orgel .  dat  de vernieuwing ui t  1545 moet hebben over-

1eefd,  werd nu in verschoven posi t ie onder het herstelde

instrument aan de noordzi jde greplaatst .  Het Egmond-wapen was

inmiddels zo qehavend dat het vervanqen werd door een replJ-ca

ui t  loodblad. Het wapen dat het veld moest ruimen voor de ver-

bindingr met de pedaal- t rompet kon al-s vervanger niet  worden

gebruikt  omdat de stand van di t  wapen ui t  de rechterhel f t  ver-

keerd was. Het balcon onderscheidt  z ich van de kast in de pro-

f i ler ing van de basementen. De qekeperde en geschakeerde zui-

len aan de balustrade vertoonden sterke gel i jkenis met de

st i j len van het in de vor igre eeuw verdwenen Van Covelen-orqel

ui t  1522 in Rhenen.29)

Waar het gothische balcon van het zuidel i jke orgel  bewaard

bleef zodat het de plaats van het gesloopte noordel i jke exem-

plaar kon innemen, mag worden aangenomen dat de Renaissance-

schermstukken onder in de pi jpentorens. eveneens van de zuid-

zi  jde afkomst ig z i  jn;  u i t  de kast door Claes Wil - lemsz in 1-545

verbour+de of  vernieuwde kast.

Er is nog een herstel l ing met beschikbare onderdelen te ont-

dekken in het balcon. Teqen de penanten van de casementen

staan zui l . t jes,  met op hun kapi teel  een pinakel .  Op de hoeken

van het balcon staan dr ie van dergel i jke pinakel-zui l tes ge-

qroepeerd.  Deze dr ie l ingen zi jn ui t  één stuk gÍesneden. De

middelste van de dr ie heeft  een hoqer basement.  Di t  geldt  n iet

voor de dr ie pinakelzui l t jes op de ui terste hoek 1inks,  naast

het al  qenoemde Egmond-wapen. Deze dr ie staan los tegenelkaar

en hun basementen hebben al le dezel fde hoogte,  Anders dan bi j

de dr ie l inqen loopt de achter l iggende penant door tot  tegen de

handl i js t  van de balustrade. In al  deze afwj- jk ingen komen de

dr ie op de 1Ínkerhoek overeen met de enkele pinakel-zui l t jes

teqen de l - inkerf lank en het centrale exemplaar in het f ront .

Zi j  z i jn dus afkomst ig ui t  de rechterf lank die bi j  de ui tbrei-

. "7



dinqr van het balcon in L7O4 werd

l i jke dr ie l ing zal-  in de Per iode

tegel j - jk  met het oorspronkel i jke

ook in lood opgelapt-

De bekroning van de kast

weggebroken. De oorsPronke-

1638-165L z: . l jn beschadigd,

Egmond-wapen en was wel l icht

Bi j  de reconstruct ie door Van Hagerbeer in 1-651- moesten de

vierkante torens met hun open spi tsen van nieuwe kruisbloemen

worden voorzien. Die werden als gezegd ui t  loodblad qesneden'

De hogels langs de spi tsen, door breuk tot  stompjes geredu-

ceerd,  werden in hun beschadigde staat qelaten'  een compleet

grebleven enkel ing misschien zel fs alsnog gÍecoupeerd. Er ont-

breekt meer.  De vier hoekst i j len van de torent jes met de open

spi tsen eindigen als pinakel  '  z j - j  z i jn ter  hoogrte van het mid-

den van deze pinakels verbonden door een hor izontaal  'v loer-

t je '  waarop de spi ts staat.  Dat z iet  er  heel  amateur ist isch

ui t .  Oorspronkel i jk  zal-  d i t  construct ieve element aan het oog

onttrokken zí ; ,n qeweest door een miniatuur-balustrade van door

dr iepasbooqjes gekoppelde st i j len tussen deze pinakels en de

de formele verbinding; de ezelsruq. Bi j  vergel i jk ingr van fo-

to 's ui t  1-895, gemaakt na de reStaurat ie wed.Ypma, en de toe-

stand na de vol tooi ing van de restaurat ie Flentrop ui t  l -939 '
b l i jk t  dat  er  twee pinakels z1- in verdwenen. Zí i  stonden aan

weerszi jden van de zeshoekige middentoren. Het l inker exem-

plaar was aan de toren gekoppeld met een korte luchtboog

bestaande ui t  een dr iepas met opl iggende s-boogr '  De verdwi j -

n j -ngf is het gevolg van de op advies van de toenmal ige orqanist

in de afdekking achter de ronde pi- jpentorens gemaakte schar-

nierende lu iken voor het onderhoud van het moei l i jk  bereikbare

trompet-register.30) AIs her j -nner ing aan die verdwenen pina-

kels steekt nu nog de hetf t  van die luchtboog ui t  de westel i j -

ke hoek van de middentoren. Over igens was die ' luchtboog'  op

een te hoqe plaats herbevest igd,  midden in de door lopende ca-

sementen van pinakel  en steunbeer-

Net als Flentrop en Ypma, kon Van Hagerbeer in 1651 met de

torens over de kast schuiven .  Zi i  zí jn construct j -ef  gÍeen

bestanddeel  van de kast -  Zo is het mogel i jk  de v ierkante

torens met hun open spi tsen overhoeks neerte zet ten en zou de

zeshoekige middentoren r^rat  verder naar voren qeschoven kunnen
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worden maar niet  zover dat een organische voortzet t ing van de

overhoekse pj- jpentoren ontstaat.  Voor de pinakels tussen het

lofwerk greldt  hetzel fde wat de construct ie betref t ,  maar hun

plaats l igt  min of  meer vast  door het lofwerk waar z i )  tussen

staan en de st i j len van de kast waarvan zi i  de voortzet t ing

dienen te z i jn.  Àl ]een de posi t ie van de achterste pinakels op

de f lanken, tegen de muur,  is  het gevolg van de manier waarop

hier het opgaande lofwerk in 1-65L is gecompleteerd.  Het boven

de l inkerf lank aanwezige oude sni jwerk hoort ,  gretuige zí jn
qebogen bui tenvorm, boven een van de ronde pi jpentorens te

staan. Naar di t  overbl i j fsel  z i jn de loden repl ica's boven de

ronde pi jpentorens gemodel leerd en het ten onrechte gebogen

exemplaar boven de rechterf lank.  Oorspronkel i jk  moet boven de

f lanken lofwerk hebben gestaan dat een voortzet t ing was van

het snj .  jwerk boven t ,egen de pi  jpen opzi  j .  onder de bovenl i  js t

van de kast.  De achterste pinakel  za|  toen hebben gestaan bo-

ven de achterste st i j l  d ie één geheel  met het laatste bl1nd

stuk van de kast vormt.  De resten lofwerk die ondersteboven

teqen deze verscholen geraakte pi jpenvel-den hangen zí)n over-

grebleven van de oorspronkel i jke versier inqen bovenaan de

f 1 anken .
Van de pinakels tussen het lofwerk is het exemplaar l inks

boven de rechter pi jpentoren van latere datum. De wimbergen

zí)n niet  a1s in de andere pinakels qezwenkt,  de f inaal  is

veel  d ikker en beqint  met v ier  proppen ter plaatse van de on-

begrepen prof ie l l i js t .  Het warme geel ,  waarmee de kast in 1-651-

weer een uni forme eikenkleur verkreeg, is op deze pinakel

aanwezig.  Gezien de klaarbl j - jkel i jke afwezigheid van een hout-

sni jder bi j  de herstel l ing van 1651-,  zal  deze pinakel  dus a1

bi j  een eerdere gelegenheid zí jn bi jqemaakt.

De mogel i jke herkomst van de torens op de kast

De ezelsruggÍen aan de spi tse torent jes komen in prof ie l  en

vorm van de hogels overeen met de S-vormige 1i jst .  u i t lopend

in een gebogen kruisbl-oem, waarmee de vlakke pi jpenvelden tus-

sen de pi jpentorens zi jn beëindigd. De open ui  op de zeshoe-

kige middentoren heeft  eenzel fde prof ie l .  De hogels op de open

ui  z i - jn ui teraard van een ander type dan de eerder genoemde

die tegen een denkbeeldig v lak zí in geplaatst .
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Geen 16e-eeuwse orgrelkast  had een bekroning die zo sterk leek
op de ui t  de zuidel i jke Neder landen in de noordel i jke kust-

streken geimporteerde torenarchi tectuur.  Orgelkasten in laat-
gothische st i j l  waren afgesloten door lofwerk tussen pinakels
(Pieterskerk en koororgel  i lacobikerk j -n Utrecht,  Van Covelen-
orqel  in Rhenen ui t .  L522).3L) ne ouderwetsere kasten hadden

bovenaan een miniscule balustrade waarbovenui t  open spi tsen op
vierkante grrondslag oprezen (Klaaskerk en Mariakerk in
Utrecht,  groot koororgel  in Haar1eml.32) Oie open spi tsen met

hun vele dicht  b i jeengeplaatste st i j len,  deden de kasten meer

op qrote vogelkooien l i jken dan op werkel i jke torens.
Merkwaardig is dat de markante gothische zeshoekige toren in

Alkmaar niet  aansl-ui t  op de plast ic i te i t  van de in dezel fde
gothische vormentaal  gemodel leerde kast.  De qeprononceerde

overhoekse pi jpentoren is immers afgesloten door }ofwerk dat
door de bovenl i js t  schiet  en tussen pinakels bekroond wordt

met een bloem. De zeshoekige toren is op de kast geplaatst

alsof  d ie kast  een ouderweLs meubel met rechthoekige doorsnede
was.
De zeshoekigre toren mist  a l ler le i ,  b i jvoorbeeld de rechterr lb

achter in de open ui  en ook de gehele achterste zeskantsqevel .
De twee qevels waartussen deze leegte gaapt laten zien dat er
geen ident ieke zesde qevel  is  geweest.  Zi j  lopen iets te ver
door en de achterste steunberen staan er loodrecht tegenaan,
niet  radiaal  geplaatst  a ls de andere v ier steunberen. Hierui t
b l i jk t  dat  de zeshoekige toren niet  gemaakt is om vr i js taand

op het orqel- f ront  gezien te worden maar om tegen een wand te
staan.
De kast heeft  een complete afs lu i t ing in de vorm van lofwerk
dat,  door de bovenl i js t  schietend. tussen de pinakels op de
st i j len eindigt .  De torens staan daarachter als dakrui ters op
een r i j  het  p last , ische pi jpenfront te mj-skennen. Vooral  de nu
niet  meer aanwezige luchtboogr-pinakels tussen de torens waren
in conf l ic t  met de S-vormige afs lu i t ingen met gebogen f inalen

waarmee de pi jpenvelden tussen de pi jpentorens zí jn afgeslo-
ten. Gezien de overeenkomsten in hun vormgreving moeten de

torens en de kast van dezel fde hand zi jn.  Het l i jk t  mi j  echter
niet  u i tqesloten dat de torens gel i jk t i jd ig met het orgel
werden gemaakt a1s onderdeel  van de kast om het vroegere uur-
werk in het koor.  ïn dat qreval  werden de torens, nadat het,
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kooruurwerk omstreeks 1-545 bui ten dj-enst was gesteld,  op het

"grote orgel-"  gezet in de per iode dat de dr ie l ing-pagodes op

de nieuwe Renaissance-orgÍels in de mode kwamen, wel l icht  t i j -

dens de ui tbreidinqr van het instrument door Claes Wil lemsz.

De restaurat ie van de kast

De voetplaat van de mj-ddelste pi jpentoren is naar voren ver-

zakt .  Di t  komt doordat ui t  de achterzi jde van de l igger

waaraan de plaat met een zwaluwstaart  is  bevest iqd,  het hout

ter plaatse van de inkeping voor die verbinding is weggezaagd.

De verbroken omslui t ing van die inkeping vervormt door het
gewicht van de op de voetplaat steunende frontpi jpen en dreigt

af  te scheuren.
Van de ui t  lood vervaardigde aanvul l ingen van het sni jwerk

zi- fn sommige verbogen, de gecraqueleerde vergulding daarop is
plaatsel i jk  verdwenen. Op de kast z i jn vele onderdelen van het

sni jwerk gievonden van welke het merendeel  op de nu open oor-

spronkel i jke plaats zou kunnen worden teruggebracht.
Over igens is de wi jze waarop het herstel  moet gebeuren afhan-

kel i jk  van het voor de restaurat ie te k iezen ui tgangspunt.

Het orgel  u i t  L5l-1- dankt z i - fn voortbestaan aan de reconstruc-

t ie door Jacobus van HagÍerbeer in 1-651-.  Toen is het koororgel  '
a ls secondant van het magristrale nieuwe orgel  in het schip,
een tweede leven begonnen, opgÍelapt met de loden repl ica's

voor verdwenen stukken sni jwerk en het van het k le ine koor-

orgel .  afkomst ige balcon. Het herkreeg zí jn eikenhout-k l -eur,

di tmaal noodqedwongen in verf .
Na de ui tbreiding van het balcon in L7O4 en de vernieuwinq van

de lu iken werd de kast,  naar de mode, qr i js  geverfd.  De L9e-

eeuwse mahonj-e- imitat ies,  achterwege gelaten op de torens, ê[

het bladgoud, aangebracht op het sni jwerk aan de kast maar

niet  op het sni jwerk aan het balcon, hebben in hun wi l le-

keur igheid het orgel  een rommel ige schi lderacht igheid ver-

l -eend. Het bi jwerken van di t  e indresul taat  zou het eenvoudigst

z i jn.  Er is echter veel  voor te zeggen de geschi lderde staat

ui t  l -651 tevoorschi jn te brenqen en waar nodig te herstel len

en aan te vu} len.
Àlkmaar dankt beide orqels aan hetzel fde 17e-eeuwse project .
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Het grote orgel  is  op de plaats gekomen waar aanvankel i jk  de

twee koororgels tot  één instrument zouden worden vereniqd. Als

slui tstuk r . ierd besloten om het oudste orgel  a lsnog te herstel-

len.  Zoa}s binnen de oorspronkel i jke kast  van Van Campen

Schnitger 's herschepping veel  Van Hagerbeer-geluid bewaart ,  is

het restant van Van Covelen's werk met histor isch respect door

Jacobus van HagÍerbeer weer tot  een bespeelbaar instrument

herschapen. Ook deze histor ische samenhangJ in het ontstaan van

het qÍrote orgrel  (1-638-L646) en de wedergeboorte van het oude

koororqel  in 1-651- maakt het waard om een herstel  van de kast

volqens de toen gereal iseerde reconstruct ie te overwegen.

De mahonie- imitat ie en het gÍr i js  dat  tamel i jk  s lecht op de

qele ]aag is gehecht kunnen zodaniq worden verwi jderd dat dÍe

houtkleur ui t  l -651- als afwerking behouden kan bl i jven en al-

leen op beschadigde plaatsen hoeft  worden bi jqewerkt .  Het

orqel ,  j -nclusief  de loden aanvu] l inqen van het sni jwerk,  her-

kr i jgt  a ldus z i ln eenvoudige afwerkinq. Deze wordt pracht ig

ver levendigd door de qrepolychromeerde wapens in de balustrade

van het balcon, als het l ichtblauw op de helmen en andere le-

l i jke overschi lder ingen daarvan zi- ln verwi jderd en het z l rar t

in de achter l iggende casementsvlakken is hersteld-

De in 1704 aangebrachte ui tbreiding van het balcon en de

schermen op de balustrade vragÍen hierbi j  om een aanpassing.

Die zou gevonden kunnen worden door deze l -Be-eeuwse onderdelen

af te werken meL een iets anders samenqestelde en dunner opqe-

brachte verf .  Als gezegd. kunnen de meeste op de kast ver loren

fragmenten bi j  herstel  van het sni jwerk op hun oorspronkel i jke

plaats worden teruqgebracht.  Van de ronde RenaÍssance-scherm-

stukken is een deel  van het l inker exemplaar bi j  een restau-

rat ie vernieuwd. Daarbi j  is  de vormgeving niet  geheel  correct

gevolgd, zoals bl i jk t  u i t  het  teruggevonden fragment van het

vervanqen deel .  Di t  f ragment zou weer in het schermstuk gein-

teqreerd kunnen worden.
Mooí zou het z i jn a1s de ef fen l ichte kast  weer een zwarte

achtergrond had zoals dat tot  de ontpleister ing van de kerk

het qevar is geweest,  denkel i jk  in 1651- gÍeintroduceerd in na-

volqing van de twee kleine koororgels in Haar lem.33)

;
t-J

Wil lem Haakma l{agenaar.  Àmsterdam 24 mei l -995
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