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Inleiding 
 

In de Martinkirche in Beckum bevindt zich een een orgel dat pijpwerk en windladen van 

het Maarschalkerweerd-orgel in de St. Martinuskerk te Groningen bevat. De overige 

delen van dit bijzonder orgel zijn verdwenen en ook het kerkgebouw bestaat niet meer. 

Reden genoeg om een poging te wagen, historie en opzet van dit instrument in kaart te 

brengen 

 

Kerkgeschiedenis 

 

De rooms-katholieke St. Martinuskerk in Groningen wordt in 1895 naar een ontwerp van 

Pierre J.H. Cuypers gebouwd op de plaats van de middeleeuwse Broerekerk, tegenover 

het Academiegebouw. Cuypers kiest voor een neo-gotische kruisbasiliek uit baksteen met 

verlengd zuidertransept. De kerk wordt 65 meter lang, 28 meter breed,  bijna 30 meter 

hoog en, inclusief de ranke vieringtoren, 61 meter hoog. Het ontwerp lijkt plaats voor 

twee torens aan de achterzijde te suggereren. Hiertussen bevindt zich een verengde 

ruimte voor orgel en koor, in het vervolg aangeduid met 'toren'ruimte. Het interieur wordt 

verzorgd door het St. Bernulphusgilde: zo stammen de altaren uit het atelier van Friedrich 

Wilhelm en Otto Mengelberg en het orgel uit de werkplaats van Michaël 

Maarschalkerweerd. 

 

 
Afb. 1 - Het interieur van de St. Martinuskerk voor 1953 

bron: collectie Philip van den Berg 
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Afb. 2 - Bouwtekening van P.J.H. Cuypers ter hoogte van de orgelgalerij in de 'toren'ruimte, links 

bron en copyright: Fotoarchief Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed Rijksuniversiteit Groningen 

 

Wanneer in 1956 het bisdom Groningen-Leeuwarden wordt afgesplitst van het 

Aartsbisdom Utrecht,  wordt de St. Martinuskerk tot kathedraal verheven. Tussen 1960 

en 1963 ondergaat het interieur een ingrijpende modernisering, waarbij het in belangrijke 

mate van haar neo-gotische inrichting inclusief meerdere glas-in-lood-ramen wordt 

ontdaan en de wanden deels worden gesaust. Vanwege het teruglopende kerkbezoek 

wordt het gebouw al in 1970 gesloten en wanneer geen alternatieve bestemming wordt 

gevonden, valt het in 1982 onder de sloperhamer. Net als bij de ombouw begin jaren ’60, 

konden ook nu verschillende delen van het interieur in andere kerken worden hergebruikt. 
 

 
Afb. 3 - De Martinuskathedraal in 1978 

Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (vrijgegeven) 
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Het Maarschalkerweerd-orgel 
 

De opdracht voor het orgel in de St. Martinuskerk gaat naar Michaël Maarschalkerweerd. 

Vermoedelijk onder advies van Jos. A. Verheijen levert hij in 1900 voor fl. 9.300 een 

twee klaviers pneumatisch orgel met membraamladen van Weigle, dat in twee sobere 

kasten zonder frontpijpen tegen de zijmuren in de ‘toren’ruimte wordt geplaatst. Aan de 

epistelzijde bevindt zich het hoofdmanuaal met tegen de muur de pedaalladen, aan de 

evangeliezijde het tweede manuaal in crescendokast. De régulateurbalgen bevinden zich 

binnen beide kasten, de magzijnbalg met schepbalgen krijgen een plaats ertussen. De 

vrijstaande de speeltafel wordt aan de 

ballustrade geplaatst met zicht naar achteren op 

het koor. Op 11 november dat jaar speelt Jos. A. 

Verheijen het orgel in met werken van o.m. J.S. 

Bach en hemzelf (zie bericht hiernaast uit Het 

Orgel, 1 december 1900, jg. 15 no. 18, blz 

133/132). De orgelkasten zijn beide ongeveer 

3.50 m lang, 1.20 / 1.60 m breed en 5 meter 

hoog. Ze doen denken aan het instrument van 

Pierre Schyven et Fils uit 1890 in de kerk van 

Onze Lieve Vrouw ter Kapelle te Brussel. Dat 

orgel is eveneens met pneumatiek van Weigle 

uitgerust. 

Het orgel is een zogenaamd ‘Modern 

Nederlandse Orgel Concept 2’ van Michaël 

Maarschalkerweerd. Dit kenmerkt zich in 

tegenstelling tot 'Concept 1' door een volledige 

bezet tweede of derde manuaal in crescendekast. 

De dispositie is opvallend binnen het oeuvre 

van Michaël Maarschalkerweerd. Het zwelbare 

tweede klavier kent niet alleen een Trompet 8 

vt maar ook een Clairon 4 vt en een geheel 

open Violon 16 vt. Ook is het voorzien van de 

meer gebuikelijke registers bij Michaël 

Maarschalkerweerd: twee overblazende fluiten, 

de combinatie Gamba & Célèste, een conische 

2-voets fluit en de Basson-Hobo 8 vt. Hiermee 

heeft het een sterk frans geïnspireerde maar 

toch eigen opzet. Het eerste klavier is weer 

typisch Michaël Maarschalkerweerd met een 

16-voets gedekte stem, drie 8-voets registers, 

twee 4-vt registers (waarbij de Octaaf 4 vt naar 

frans voorbeeld Prestant 4 vt is genoemd) en 

een krachtige, hoge Mixtuur. Opvallend is dat 

hier tongwerken, een 2-voets stem en 

overblazend registers ontbreken. Het pedaal 

tenslotte kent een kleine, maar effectieve 
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bezetting, bestaande uit een 16 vt basis, twee open registers van 8 en 4 voet en een 

krachtige metalen open Bazuin 16 vt. Alle tongwerken zijn van franse constructie. Ze zijn 

mogelijk allen bij Masure in Parijs besteld, uitgezonderd de bekers van de Bazuin die bij 

Verschueren worden betrokken. 

Met deze kenmerken is het orgel een typisch Michaël Maarschalkerweerd-orgel, dat met 

haar krachtige ‘récit’, zowel aan de Franse romantiek lijkt als aan de Elzasser orgelreform 

lijkt te refereren. Zo komen we een vergelijkbare opzet met een 16 voets strijkende stem 

en verschillende krachtige tongwerken op het zwelbare tweede klavier, in combinatie met 

een tongwerkloos 'groot orgel' rond de eeuwwisseling meermaals tegen bij de firma 

Dahlstein-Härfper. De labialen worden deels door de eigen pijpenmakerij, waarschijnlijk 

deels door Devos en (voor meerdere houten pijpreeksen) deels in Duitsland (mogelijk bij 

de firma Laukhuff) vervaardigd. De reden om relatief veel pijpwerk extern te betrekken is 

onder meer gelegen in de volle order portefeuille van de firma Maarschalkerweerd & 

Zoon. Voor z'n tongwerken geeft Michaël Maarschalkerweerd al enkele decennia de 

voorkeur aan externe hoogwaardige factuur. 

 

 
Afb. 4 - Blik op de orgelgalerij van de Martinuskathedraal na ombouw in 1960-1963 

bron en copyright: Fotoarchief Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed Rijksuniversiteit Groningen 

 

Als de Groningse kathedraal wordt gesloten, worden er verschillende plannen gemaakt 

voor herbestemming van de immense ruimte en van het orgel. Zo is er een idee het 

instrument als tweede orgel in de gotische Martinikerk van dezelfde stad te plaatsen. 

Hiervan bestaat nog een compositiefoto. Uiteindelijk lukt het om de St. Martinkirche 

(1958) in Beckum, Nordrhein-Westfalen, via persoonlijke contacten van beide pastoren te 

interesseren voor het orgel. In het voorjaar van 1982 bezoekt een delegatie uit Duitsland 

het orgel, dat dan al niet meer speelbaar is. Een bezoek aan het wel klinkende 
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Maarschalkerweerd-orgel in de nabijgelegen St. Jozefkerk overtuigt de bezoekers. Ze 

nemen pijpwerk en windladen over voor een nieuw orgel dat de firma Gebr. Stockmann 

Orgelbau uit Werl in 1983 in Beckum mag bouwen. Daarbij wordt de intonatie getempert, 

vermoedelijk inclusief winddrukverlaging, maar blijft het pijpwerk grotendeels behouden. 

De tractuur wordt tot aan de laden geëlectricifeerd, de windvoorziening wordt opnieuw 

opgebouwd en het orgel krijgt een nieuwe speeltafel en behuizing. 

De dispositie van het orgel is in de loop van de tijd ongewijzigd en luidt: 

 
Tabel 1. De dispositie 

 

Pedaal: C-d' 

Subbas   16 vt 

Open Fluit  8 vt 

Octaaf   4 vt 

Bazuin   16 vt 

 

Eerste of  Ondermanuaal: C-f''' 

Bourdon   16 vt 

Prestant   8 vt 

Roerfluit  8 vt 

Salicionaal  8 vt 

Prestant    4 vt 

Fluit-dolce  4 vt 

Mixtuur   III-IV 

Tweede of Bovenmanuaal: C-f''' (in crescendokast) 

Violon    16 vt 

Flûte harmonique  8 vt 

Holpijp   8 vt 

Viola di Gamba  8 vt 

Vox célèste  8 vt 

Flûte octaviante  4 vt 

Piccolo   2 vt 

Trompet   8 vt 

Clairon   4 vt 

Basson Hobo  8 vt 

 

Koppelingen (1900): P+I, P+II, I+II, I+II16, I+I4 

Speelhulpen (1900): voettrede crescendo II, 

voettrede register-crescendo, tremolo II, vier 

drukknoppen voor vaste combinaties 

 

 
Afb. 5 - Uitvergroting van afb. 4; in het midden is de vrijstaande speeltafel zichtbaar 

bron en copyright: Fotoarchief Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed Rijksuniversiteit Groningen 
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Afb. 6 - Het orgel in 1982 in Groningen met bezoek uit Beckum; rechts de crescendolamellen 

bron: dia Pastoor Bruno Suren, gescand en bewerkt door de auteur 

 

 
Afb. 7 – De kast van het hoofdwerk in 1982: links (voorzijde) de bas- en rechts de diskantlade 

foto: dia Pastoor Bruno Suren, gescand en bewerkt 
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Afb. 8 – Detailopname uit 1982 van het hoofdwerk; op de achtergrond de bekers van de Bazuin 16 vt 

foto: dia Pastoor Bruno Suren,  gescand & bewerkt 

  

 
Afb. 9 – De kast van Stockmann in Beckum in 2005 

foto: Philip van den Berg (met defecte pocketcamera) 
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Bijlage 1 – Bedrijfsarchief firma Maarschalkerweerd & Zoon  

 

Dispositieboek folie 30 

 

 
Uit het dispositieboek blijkt dat in plaats van de Violon 16 vt eerst een Quintadeen 16 vt was gedacht 

Michaël Maarschalkerweerd noemt het tweede manuaal, in feite een récit, nog steeds ‘Echokast’ 
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Mensurenboek 

 

 
Het mensurenboek vermeldt links van de registernamen de voortgang van de productie, en verder  de 

winddrukkenen, alsmede van enkele stemmen de mensuren 
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Staat van het metalen pijpwerk 

 

  
De metalen registers door de eigen pijpenmaker 

Pannekoek vervaardigd; de bekers van de Bazuin 

komen van Verschueren em kostten fl. 92 

Blaasbalgenboek 

 

 
Het blaasbalgenboek bevat de maten van 

réservoirbalg, schepbalgen en régulateurs, alsmede 

de geplande winddrukken 



- 12 - 

 

Bijlage 2 – Bedrijfsarchief Orgelbau Gebr. Stockmann 

 

Kostenraming 27 mei 1981 (pagina 3 ontbreekt) 

 



- 13 - 
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Kostenspecificatie 24 maart 1982 

 



- 15 - 

 

 
 

 



- 16 - 

 

Bijlage 3 - Schematisch opstelling van windladen en pijpwerk  
 

 
Afb. 4 – Schema van de opstelling van laden en pijpwerk in Groningen 

 

 
Afb. 5 – Schema van de opstelling van laden en pijpwerk in Beckum 

Subbas   16 vt 
Octaaf   4 vt C-d

1
 

Bazuin   16 vt 
[Open Fluit  8 vt  in front] 

Clairon   4 vt 
Basson-Hobo  8 vt 
Trompet   8 vt 
Flageolet  2 vt   
Flûte octaviante 4 vt C-g

0
, f

3
-gis

0
 

Viola di Gamba  8 vt 
Vox célèste  8 vt 
Holpijp   8 vt 
Flûte harmonique  8 vt 
Violon   16 vt 

Mixtuur   III-V 2’ 
Fluit-dolce  4 vt 
Prestant   4 vt 
Roerfluit   8 vt  c

1
-f

3
, h-C 

Salicionaal  8 vt 
Prestant   8 vt (C-Gis front) 
Bourdon   16 vt 

 
 

speel-
tafel 

 
 

speel-
tafel 

Violon   16 vt 
Flûte harmonique  8 vt 
Holpijp   8 vt 
Vox célèste  8 vt 
Viola di Gamba  8 vt 
Flûte octaviante 4 vt gis

0
-f

3
, g

0
-C 

Flageolet  2 vt 
Trompet   8 vt 
Basson-Hobo  8 vt 
Clairon   4 vt 

 
 
 
 

magazijnbalg 

Mixtuur   III-V 2’ 
Fluit-dolce  4 vt 
Prestant   4 vt 
Roerfluit   8 vt c

1
-f

3
, h-C 

Salicionaal  8 vt 
Prestant   8 vt 
Bourdon   16 vt 

Bazuin   16 vt 
Octaaf   4 vt d

1
-C 

Subbas   16 vt  
Open Fluit  8 vt (deels achter lade?) 
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Bijlage 4 – Inventarisatie pijpwerk in Beckum 

 
herkomst: M = Maarschalkerweerd, D = mogelijk Devos, L = mogelijk Laufhuff, S = Stockmann;  

U = mogelijk Masure, V = Verschueren 

 
Pedaal C-d

1
 

Subbas 16 vt L gedekt, vuren, donker roodbruin geverfd, gebogen bovenlabia, eiken 

voorslagen, stoppen met ronde handvaten 

registernaam “Subbaß 16'” en toonanduiding (“H”) op iedere pijp direkt 

boven het labium gestempeld (vermoedelijk L) 

Open Fluit  8 vt M geheel 1983 in het front (S); oorspronkelijk hout (herkomst niet zeker) 

Octaaf 4 vt M open, expressions, metaal, geritste spitsvormige bovenlabia C-d
1
; 

zijbaarden C-f
0
 

registernaam en toonaanduiding geschreven op boven labium; C: 

“Octaaf 4 voet ped”  

Bazuin 16 vt UV zinken bekers, ongeschilderd, allen op lengte (V); slitsen C- d
0
; loden 

koppen met steunhuls voor pijpvoeten, metalen stevels, haakse 

stemkrukken 

registeraanduiding “B” en toonaanduiding “B” geponst 

Eerste manuaal C-f
3
 

Bourdon 16 vt LD geheel gedekt 

C-h
0
 grenen gevernisd, engere mensuur dan groot octaaf Roerfluit 8 vt, 

gebogen bovenlabia, eiken voorslagen, ronde voeten met schroef, 

stoppen met ronde handvaten, registernaam “Bord. 16” en toon-

anduiding (“B”) op iedere pijp direkt boven het labium gestempeld 

C-G afgevoerd onder lade (liggend), Gis-c
0
 afgevoerd naast lade, cis

0
-h

0
 

op lade (vermoedelijk L) 

c
1
-f

3
 metaal, vaag gewreven bovenlabia, zijbaarden, c

1
- c

2
 hogere voeten 

dan cis
2
-f

3
; registernaam en toonaanduiding gekrast; c

1
: “Bourdon 16 

pieds 30 notes Groningen” (D) 

Prestant 8 vt M C-e
1
 1983 in front (S) 

f
1
-f

3
 open, expressions, geritste spitsvormige labia, géén zijbaarden 

Roerfluit 8 vt D geheel gedekt 

C-H gedekt, vuren, roodbruin geverfd, stoppen met ronde handvaten 

c
0
-f

3
 metaal, hoeden met roeren, zijbaarden, vaag gewreven bovenlabia 

registernaam en toonaanduiding gekrast; c
0
: “Roerfluit 8 Pieds 43 notes 

Groningen” 

Salicionaal 8 vt D C-H uit Roerfluit, c
0
-f

3
 open, hoger tingehalte dan overig pijpwerk van 

eerste klavier, expressions, vaag gewreven bovenlabia, zijbaarden 

register- en toonaanduiding gekrast; c
0
: “Salicionaal 8 voet 42 pijpen” 

Prestant 4 vt D hoger tingehalte dan Pr. 8 vt, alles expressions, vaag gevreven bovenlabia 

C-h
0
 zijbaarden, c

1
- f

3
 geen zijbaarden 

registernaam en toonaanduiding gekrast; C: “Prestant 4 Pieds 54 notes”  

Fluit-dolce 4 vt M alles zijbaarden, gebogen opsneden 

C- f
2
 gedekt, enge mensuur, geritste mijtervormige bovenlabia

 

fis
2
- f

3
 conisch open, gevreven bovenlabia 

Mixtuur III-V MD? C       2 vt 1 
1
/3 vt 1 vt 

c
0
     2 

2
/3 vt 2 vt 1 

1
/3 vt 

c
1
    4 vt 2 

2
/3 vt 2 vt 1 

1
/3 vt

 

c
2
   5 

1
/3 vt 4 vt 2 

2
/3 vt 2 vt 

c
3
 8 vt 5 

1
/3 vt 4 vt 2 

2
/3 vt 2 vt 

alles expressions, geritste spitsvormige bovenlabia, overgaand in 

gevreven bovenlabia; hoogste pijpen traces de bouche D? 

toonaanduiding zwarte inkt; registernaam gekrast; 2 vt koor C: “Mixtuur 

198 pypen Groningen”
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Tweede manuaal C-f
3
 

Violon 16 vt ? oorspronkelijk geheel open 

C-H hout, donker roodbruin geverfd, stemschuiven; in 1983 C-Fis 

vervangen door gedekte pijpen van wijde mensuur (S) 

c
0
-h

0
 zink, expressions, houten rolbaarden (V?), c

0
-cis

0
 in 1983 verkropt 

c
1
-f

3
 metaal, expressions, koperen freinsbaarden met steun aan pijpvoet 

bevestigd, zijbaarden (herkomst niet zeker; waarschijnlijk toegeleverd)  

Flûte harmonique 8 vt M C-H gedekt, hout 

c
0
-e

1
 open, metaal, geritste spitsvormige bovenlabia, stemkrullen 

f
1
-f

3
 open, overblazend (dubbele lengte) met gaatje, metaal, geritste 

spitsvormige bovenlabia, f
1
-e

2
 stemkrullen, e

2
-f

3
 op lengte 

registernaam en toonaanduiding gekrast; c
0
: “Flute harmonique 8 voet” 

Holpijp 8 vt M geheel gedekt 

C-H hout  

c
0
-f

3
 metaal, gekraste mijtervormige bovenlabia, zijbaarden, hoeden 

registernaam en toonaanduiding gekrast; c
0
: “Holpijp 8 voet Pos: 

Groningen” 

Vox célèste 8 vt M vanaf c
0
, geheel open, alles expressions, geritste spitsvormige 

bovenlabia, zijbaarden  

c
0
-d

0
 messing freinsbaarden met steun aan voet bevestigd 

dis
0
-f

3
 freinsbaarden aan pijpcorpus bevestigd 

registernaam en toonaanduiding gekrast; c
0
: “Vox celeste 8 vt” 

Viola di Gamba 8 vt M doorlopend, alles metaal, open, expressions en zijbaarden  

C-H houten rolbaarden, C-G geperste labia, Gis-H geritste spitsvormige 

bovenlabia 

c
0
-f

3
 messing freinsbaarden aan pijpcorpus bevestigd 

c
0
-f

2
 geritste spitsvormige bovenlabia, rest gewreven boven labia 

registernaam en toonaanduiding gekrast; C: “Viola di Gamba 8 voet 

Groningen” 

Flûte octaviante 4 vt M geheel open, metaal, zijbaarden 

C-h
0
 expressions 

c
1
-f

3
 overblazend=dubbele lengte, op lengte 

registernaam en toonaanduiding gekrast; C: “Flute Octaviante 4 voet” 

Flageolet 2 vt D geheel open, metaal (lager tingehalte dan overig pijpwerk), conisch, 

zijbaarden, vaag gewreven bovenlabia 

registernaam en toonaanduiding gekrast; C: “Flageolet 2 pieds 54 notes 

Groningen”  

Trompet 8 vt U bekers metaal 

C-f
2
 expressions 

C-f
2
 bekers volledige lengte, fis

2
-f

3
 dubbele lengte 

loden koppen, metalen stevels, franse stemkrukken 

inscripties gekrast in bekers: pijpen genummerd 

Basson-Hobo 8 vt U bekers metaal 

C- h
0
 enge trechtervormige bekers, c

1
-f

3
 trechtervormige bekers met 

wijd trechtervormig bovenstuk 

C-f
3
 bekers op lengte, fis

2
-f

3
 dubbele lengte 

C-h
0
 expressions 

loden koppen, metalen stevels, franse stemkrukken 

inscripties gekrast in bekers: pijpen genummerd 

Clairon 4 vt U bekers metaal 

C-h
0
 op lengte, vanaf c

1
 dubbele lengte 

C-H expressions 

a
2
-f

3
 nieuw labiaal pijpwerk, n.a.w. in 1983 geplaatst 

loden koppen, metalen stevels, franse stemkrukken 

inscripties gekrast in bekers: pijpen genummerd 
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Bijlage 5 - mensuren 
 

Diameter in mm 

 

 C c c1 c2 c3      

Subbas 16 vt           

Open Fluit 8 vt           

Octaaf 4 vt 81.3 44.6 25.4        

Bazuin 16 vt           

           

Bourdon 16 vt   70.0 46.2 30.0      

Prestant 8 vt    26.0 14.4      

Roerfluit 8 vt  73.6 49.3 32.7 21.0      

Salicionaal 8 vt  55.1 31.7 18.0 8.8      

Prestant 4 vt 75.9 44.5 26.9 15.2 7.6      

Fluit dolce 4 vt 61.4 39.3 23.3 13.7       

Mixtuur 8 vt     14.5      

Mixtuur 5 1/3 vt    18.6 9.5      

Mixtuur 4 vt   25.9 13.5 6.9      

Mixtuur 2 2/3 vt  31.7 18.6 9.4 4.5      

Mixtuur 2 vt 45.2 25.5 13.0 6.5 3.2      

Mixtuur 1 1/3 vt 31.7 18.3 9.0        

Mixtuur 1 vt 25.7          

           

Violon 16 vt  86.2 51.3 29.2 15.3      

Flûte harmonique 8 vt  69.7 50.5 36.8 25.9      

Holpijp 8 vt  67.6 44.8 29.3 18.8      

Vox célèste 8 vt  38.2 22.2 11.4 4.5      

Viola di Gamba 8 vt  44.6 24.7 13.4 6.8      

Flûte octaviante 4 vt 63.8 44.8 35.6 22.0 14.1      

Flageolet 2 vt           

Trompet 8 vt           

Basson-Hobo 8 vt           

Clairon 4 vt           

           

  externe diameter, 

rest intern 

       

 

 
Gemeten door de auteur op 25 april & 1 mei 2005  
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Bijlage 6 – Foto’s 
 

 
Foto 1. De pijp fis van de Bazuin 16 vt met een ronde keel en een zwaar beleerde tong,  

om het volume dat de grote Martinuskerk moest vullen, te temperen 

 

  
Foto 2. Detail van de pedaallade 
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Foto 3. De baslade van het hoofdmanuaal met v.r.n.l. de registers Bourdon 16 vt (hout, deels afgevoerd 

links naast en onder de lade), Prestant 8 vt (bas nieuw, afgevoerd naar front, conducten rechts zichtbaar), 

Roerfluit 8 vt (groot octaaf hout), Salicionaal 8 vt (groot octaaf uit Roerfluit 8 vt), Prestant 4 vt,  

Fluit-dolce 4 vt (gedekt), en Mixtuur 
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Foto 4. De diskant lade van het hoofdmanuaal; v.a.n.v. Bourdon 16 vt, Prestant 8 vt (deels afgevoerd), 

Roerfluit 8 vt, Salicionaal 8 vt, Prestant 4 vt, Fluit-dolce 4 vt, Mixtuur IV-V sterke koren 

 

 
Foto 5. Idem van de voorzijde gezien; op de voorgrond de Bourdon 16 vt met pijpvoeten van twee 

verschillende lengtes 
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Foto 6. De diskant lade van het hoofdmanuaal, 9 pijpen van de Prestant 8 vt zijn in 1983 vervangen door 

nieuwe afgevoerde frontpijpen (de conducten zijn linksboven zichtbaar) 

  
Foto 7. De diskantlade van het tweede klavier met v.l.n.r. de registers Flûte harmonique 8 vt, Holpijp 8 vt 

(mijtervormige bovenlabia), Vox célèste 8 v, Viola di Gamba 8 vt 
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Foto 8. De diskantlade van het tweede manuaal met v.v.n.a. de registers Violon 16 vt,  

Flûte harmonique 8 vt, Holpijp 8 vt (nauwelijks zichtbaar), Vox célèste 8 vt, Viola di Gamba 8 vt,  

Flûte octaviante 4 vt, Flageolet 2 vt, Trompet 8 vt, Basson-Hobo 8 vt en Clairon 4 vt; de bekers van 

Trompet 8 vt en Clairon 4 vt hebben in het hoogste octaaf dubbele lengte; het pijpwerk van beide 

overblazende fluiten heeft geen expressions 
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Foto 9. De diskantlade tweede manuaal met de Violon 16 vt; op de voorgrond v.r.n.l. de zinken pijpen a

0
, 

ais
0
 en b

0
met rolbaarden, daarnaast het metalen pijpwerk met freinsen 

 

 
Foto 10. Idem met v.l.n.r. Flûte octaviante 4 vt, Flageolet 2 vt, Trompet 8 vt, Basson-Hobo 8 vt en  

Clairon 4 vt, de tongwerken met franse koppen en stemkrukken 
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Foto 11. diskantlade van het tweede klavier met v.l.n.r. de registers Viola di Gamba 8 vt (deels zichtbaar), 

Flûte octaviante 4 vt, Flageolet 2 vt (conisch), en Trompet 8 vt 

 
Foto’s 1-2: Andreas Weihnacht, bewerkt 

Foto’s 3-11: Philip van den Berg, genomen met een defecte pocketcamera, bewerkt 


