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CONCLUSIES EN SAMENVATTING 

	
	
	
	
	

Conclusies	
	
	
	
De	vraag	of	het	onderzoek	de	codes	heeft	blootgelegd	die	aan	het	ontwerp	van	orgels	en	
orgelensembles	 in	 de	 15e	 eeuw	 ten	 grondslag	 lagen	 –	met	 speciale	 aandacht	 voor	 de	
relatie	tussen	het	orgelensemble	en	het	interieur	van	de	kerk	–	wordt	in	dit	boek	beves-
tigend	 beantwoord.	 De	 hieraan	 ten	 grondslag	 liggende	 hypothetische	 uitgangspunten,	
dat	in	de	onderzoeksperiode	getalsmatige,	metrische	en	geometrische	patronen	tot	mo-
dellen	voor	het	ontwerp	leidden,	werden	door	het	onderzoek	van	vele	orgels	en	orgel-
ensembles	eveneens	bevestigd.	Voor	wat	de	relatie	van	het	orgelensemble	met	het	inte-
rieur	betreft	bood	de	theorie	van	de	adjunctie	bevredigende	antwoorden.	Deze	resulta-
ten	bieden	geheel	nieuwe	inzichten	in	het	orgelontwerp	als	opgave	op	de	schaal	van	de	
meso-architectuur,	maar	eveneens	 in	het	architectonisch	ontwerp	op	de	schaal	van	de	
macro-architectuur.		
	 Centraal	 stond	 daarin	 de	 voor	 de	 15e	 eeuw	 gangbare	 ontwerpmethodiek,	 die	 hier	
voor	het	eerst	als	een	op	alle	beschikbare	bronnen	berustend	samenhangend	systeem	
gepresenteerd	wordt.	
	 Intensieve	 opmeting	 en	 documentatie	 van	 de	 orgels	 en	 orgelensembles	 leidde	 tot	
informatie	 over	 het	 oorspronkelijke	 ontwerp,	 de	 daaraan	 ten	 grondslag	 liggende	 uit-
gangspunten	en	de	uiteindelijke	vertaling	daarvan	naar	het	concrete	object.	De	toets	was	
de	 consequente	 verbinding	 tussen	 ontwerpmethodiek	 en	 de	 vertaling	 naar	 het	 uit	 de	
ontwerpmethodiek	voortvloeiende	–	voor	de	praktijk	bedoelde	–	onderscheid	tussen	het	
architectonisch	 basisontwerp,	 de	 schetstekening	 en	 de	 ontwerptekening.	 De	 betekenis	
hiervan	 voor	 het	 interieurontwerp	 in	 bredere	 zin	 is	 exemplarisch	 onderzocht	 aan	het	
ontwerp	van	het	vleugelretabel	dat	in	aanleg	en	uitwerking	grote	overeenkomsten	met	
het	orgelontwerp	vertoont.			
	
Het	onderzoek	heeft	tot	de	volgende	conclusies	en	inzichten	geleid:	

A. Aan	het	ontwerp	van	objecten	op	de	schaal	van	de	macro-,	meso-	en	microarchi-
tectuur	lag	in	de	15e	eeuw	een	ontwerpmethodiek	ten	grondslag	die	gebaseerd	
was	op	getalsmatige,	metrische	en	geometrische	patronen	en	modellen.		

B. In	 tegenstelling	 tot	 veelvuldig	 (en	 recent	 nog)	 verdedigde	 opvattingen,	 leidde	
deze	ontwerpmethodiek	niet	 tot	 complexe,	 slechts	 in	 irrationale	getallen	uit	 te	
drukken	geometrische	figuren	als	basis	voor	het	ontwerp,	maar	tot	in	hele	getal-
len	 uit	 te	 drukken	 eenheden,	 die	 bijgevolg	 in	 concrete	 maatvoering	 omgezet	
konden	worden.		

C. De	 toepassing	van	de	op	getalsmatige,	metrische	en	geometrische	patronen	en	
modellen	 gebaseerde	 ontwerpmethodiek	wordt	 bevestigd	 aan	 de	 hand	 van	 de	
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onderzochte	 ontwerpen	 van	 orgels	 en	 orgelensembles	 als	 objecten	 van	meso-
architectuur.	

D. De	 ontwerpopgave	 van	 het	 orgelensemble	 als	 object	 van	meso-architectuur	 in	
relatie	tot	het	interieur	van	de	kerk	was	primair	architectonisch	van	aard,	werd	
gerealiseerd	onder	toepassing	van	deze	ontwerpmethodiek	en	had	het	karakter	
van	wederzijdse	toevoeging	(adjunctie).		

E. De	 juistheid	 van	 de	 theorie	 van	 de	wederzijdse	 toevoeging	 voor	 het	 orgelont-
werp	wordt	 door	 het	 onderzoek	 bevestigd.	 Deze	 is	 voor	 de	 overige	 inrichting	
van	de	kerk	aannemelijk,	maar	verdient	nader	onderzoek.,	

F. De	ontwerpopgave	was	gericht	op	de	verschijningsvorm	van	het	orgelensemble	
en	de	afstemming	daarvan	op	het	interieur	van	de	kerk.	

G. De	ontwerpmethodiek	werd	in	de	15e	eeuw	voor	wat	het	orgelontwerp	betreft	in	
heel	 (Latijns)	 Europa	 toegepast,	 onafhankelijk	 van	 plaatselijke	 of	 regionale	
vormgevingstradities	en	stijlopvattingen.	

H. De	ontwerpmethodiek	diende	geen	specifiek	vormideaal,	maar	was	 instrumen-
teel	van	aard.		

I. De	gevolgde	onderzoeksmethodiek	leidde	tot	inzicht	in	de	structuur	van	het	or-
gelontwerp,	het	onderliggende	stramien	en	de	toepassing	van	de	moduul	alsme-
de	in	praktisch	opzicht	daarvan	afgeleide	maateenheden.		

J. Deze	informatie	bood	inzicht	in	het	oorspronkelijke	ontwerp	van	de	onderzoch-
te	orgels	en	orgelensembles	–	alsmede	in	de	relatie	daarvan	met	de	architectoni-
sche	omgeving.		

K. Gebrek	 aan	 overeenstemming	 tussen	 de	 ontwerpmethodische	 kenmerken	 van	
het	orgelensemble	en	het	interieur	is	een	signaal	dat	het	orgel	niet	voor	de	des-
betreffende	kerk	werd	gebouwd.	

L. Uit	 vergelijking	 met	 andere	 inrichtingsobjecten	 op	 de	 schaal	 van	 de	 meso-
architectuur	 (vleugelretabels)	kan	opgemaakt	worden	dat	de	aan	het	orgelont-
werp	ten	grondslag	liggende	principes	ook	gangbaar	waren	voor	de	overige	in-
richting	van	de	kerk.		

M. Het	onderzoek	leidde	tot	nieuwe	inzichten	in	de	structuur	van	het	orgelfront.	Dit	
was	 een	 samenstelling	 van	 in	 de	 hoogte	 proportioneel	 zich	 tot	 elkaar	 verhou-
dende	velden	van	min	of	meer	gelijke	breedte.	

N. De	 iconografie	 vergrootte	 het	 inzicht	 in	 de	 verscheidenheid	 in	 opbouw	en	uit-
werking	van	het	orgelontwerp	in	de	15e	eeuw.	

O. Het	 onderzoek	 leidde	 tot	 de	 conclusie	 dat	 het	 orgelontwerp	 door	 in	 de	 ont-
werpmethodiek	geschoolde	experts	werd	vervaardigd.			

P. De	ontwerpmethodiek	werd	bij	het	orgelontwerp	tot	in	de	18e	eeuw	toegepast,	
ongeacht	de	toen	gangbare	stijlopvattingen.			

Q. De	 invloed	van	het	orgelontwerp	van	de	15e	 eeuw	strekt	 zich	uit	 tot	 in	de	20e	
eeuw.		

	
Ik	 heb	 aangetoond	 dat	 de	 inrichting	 van	 de	 kerk	 (in	 de	 15e	 eeuw	maar	mogelijk	 ook	
reeds	in	een	eerder	stadium)	tot	stand	kwam	in	een	proces	dat	in	het	verlengde	van	het	
ontwerp	van	de	kerk	 lag.	Daarom	was	er	 veel	 aandacht	 voor	de	ontwikkeling	van	het	
ontwerp	van	het	kerkgebouw	en	met	name	voor	de	modulaire	en	metrische	structuur	
daarvan.	In	een	voortgaand	proces	kwam	vervolgens	het	ontwerp	van	inrichtingsobjec-
ten	als	orgels,	 retabels,	etc.	 tot	stand.	De	verhouding	van	de	 inrichting	 tot	de	architec-
tuur	 –	 het	 interieur	 –	 was	 tweeledig.	 Enerzijds	 lagen	 daaraan	 dezelfde	 modulaire	 en	
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metrische	gegevens	ten	grondslag,	terwijl	het	inrichtingsobject	zich	in	proportionele	en	
getalsmatige	 zin	 op	 regelmatige	wijze	 tot	 de	 architectuur	 verhield.	 Anderzijds	was	 er	
sprake	van	een	nadrukkelijke	verzelfstandiging	ten	opzichte	van	elkaar,	die	tot	uitdruk-
king	 kwam	 door	 het	 onderscheid	 tussen	 macro-	 en	 meso-architectuur	 en	 de	 manier	
waarop	 de	 inrichtingsobjecten	 aan	 de	 architectonische	 bouwdelen	 van	 het	 interieur	
werden	toegevoegd	zonder	hun	zelfstandige	karakter	te	verliezen.	Deze	nieuwe	benade-
ring	van	de	relatie	interieur/inrichting	biedt	mogelijkheden	voor	breder	onderzoek	van	
het	interieur	van	de	kerk.		
	 De	orgelbouw	maakte	in	de	15e	eeuw	deel	uit	van	een	intensieve	uitwisseling	tussen	
de	 verschillende	 economische	 en	 culturele	 centra,	maar	 veel	 vragen	 daaromtrent	 zijn	
nog	 volstrekt	 onbeantwoord.	 Sommige	 orgelbouwers	 leidden	 een	 sterk	 ambulant	 be-
staan,	wat	 hun	 aanwezigheid	 op	 uiteenlopende	 plaatsen	 verklaart.	 Dit	 gold	 overigens	
ook	voor	architecten	die	vaak	bovenregionaal	hun	diensten	aanboden.	De	reikwijdte	van	
hun	activiteiten	 in	de	15e	eeuw	biedt	echter	een	weinig	bevredigende	verklaring	voor	
een	van	de	meest	opmerkelijke	uitkomsten	van	het	onderzoek,	namelijk	dat	de	architec-
tonische	ontwerpmethodiek	overal	 in	het	Latijnse	deel	 van	Europa	voor	het	orgelont-
werp	werd	toegepast.	De	betekenis	daarvan	kan	niet	anders	zijn	dan	dat	er	reeds	vroeg	
sprake	was	van	een	algemene	en	diepgewortelde	consensus	over	zowel	de	uitgangspun-
ten	als	de	praktische	toepassing	daarvan.	Nader	onderzoek	hiernaar	is	noodzakelijk.	
	 Dat	deze	architeconische	ontwerpmethodiek	nog	bij	het	orgelontwerp	van	de	16e,	17e	
en	18e	eeuw	 toegepast	werd	vraagt	eveneens	om	nader	onderzoek	en	met	name	voor	
wat	betreft	de	relatie	met	de	in	deze	tijd	gangbare	stijl-	en	vormgevingsopvattingen.		
	 De	conclusie	dat	het	ontwerp	van	orgels	in	de	15e	eeuw	in	essentie	gebaseerd	was	op	
samenstellingen	van	rationale	getallen	werpt	een	bijzonder	licht	op	het	discours	over	de	
architectonische	 proportiesystematiek	 waarin	 tot	 op	 heden	 veel	 ruimte	 ingeruimd	
wordt	 voor	 de	 –	 als	 gevolg	 van	 de	 geometrische	 figurenleer	 optredende	 –	 irrationale	
getallen.	De	uitkomsten	van	mijn	onderzoek	logenstraffen	niet	alleen	de	(voor	het	orgel-
ontwerp	schaarse)	pogingen	de	gulden	snede	tot	proportiebeginsel	voor	het	15e-eeuwse	
orgelontwerp	te	verheffen,	maar	vormen	evenzoveel	bewijzen	voor	een	op	hele	getallen	
gebaseerde	proportiesystematiek.		
	 Uit	het	onderzoek	naar	het	orgelontwerp	in	de	15e	eeuw	kunnen	ook	conclusies	ge-
trokken	worden	over	de	betekenis	daarvan	voor	het	architectuurontwerp	in	een	breder	
historisch	perspectief.		
	 Een	aspect	dat	nader	onderzoek	vraagt	is	of	de	kennelijk	in	de	18e	eeuw	nog	gangba-
re	methodiek	zich	tot	in	de	20e	eeuw	heeft	weten	te	handhaven	of	dat	de	evidente	voor-
delen	daarvan	zich	telkens	lieten	ontdekken.	In	de	15e	eeuw	werd	de	methodiek	zo	ver-
fijnd	toegepast	dat	de	indruk	ontstaat	dat	deze	inherent	was	aan	de	in	deze	tijd	gangba-
re	stijl	en	vormgevingsconventies.	Niet	ontkend	kan	worden	dat	de	mogelijkheden	daar-
van	tot	op	het	uiterste	verkend	werden	om	bepaalde,	slechts	in	de	gotische	vormentaal	
uit	te	drukken	bedoelingen	te	realiseren.	In	de	15e	eeuw	stelde	de	ontwerpmethodiek	de	
ontwerper	in	staat	alle	aspecten	van	het	ontwerp	te	beheersen.	Het	gegeven	echter	dat	
in	het	architectuur-	en	interieurontwerp	van	de	20e	eeuw	–	met	zijn	radicale	herziening	
van	 ontwerp-	 en	 vormgevingsprincipes	 –	 op	 vierkantrasters	 gebaseerde	 ontwerpme-
thodieken	gehanteerd	werden	vraagt	om	onderzoek	in	een	breder	historisch	kader.		
	 Marshall	maakte	haar	statement	“Every	aspect	of	the	Peter	Gerritsz-organ	requires	a	
different	 Rosetta	 Stone”	met	 het	 oog	 op	 de	 studiekopie	 die	 in	 2010-2011	 van	 het	 uit	
1479	daterende	orgel	van	de	Nicolaïkerk	te	Utrecht	is	vervaardigd	(zie	voorwoord).	De	
studiekopie	was	geïnitieerd	om	bij	te	dragen	aan	de	doorgronding	van	de	geheimen	van	
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het	oorspronkelijke	orgel.	Mijn	onderzoek	draagt	bij	aan	nieuwe	inzichten	in	de	daaraan	
ten	 grondslag	 liggende	 ontwerpprincipes	 en	 de	 relatie	 tussen	 interieur-	 en	 orgelont-
werp.	Deze	zijn	relevant	in	het	discours	over	de	restauratie-	en	herplaatsingsproblema-
tiek	van	zowel	het	orgel	van	de	Nicolaïkerk	van	Utrecht	als	dat	van	Scheemda.	Het	be-
lang	 van	 de	 –	 wereldwijd	 erkende	 –	 historische	 betekenis	 het	 Utrechtse	 orgel	 en	 de	
unieke	plaats	die	het	orgel	van	Scheemda	in	het	orgellandschap	inneemt	vraagt	om	mul-
tidisciplinair	onderbouwde	beslissingen.	 In	aansluiting	op	het	pleidooi	van	Marshall	 is	
onderzoek	naar	alle	codes	van	deze	orgels	noodzakelijk.	
	
In	dit	boek	werden	we	geconfronteerd	met	een	afstand	van	meer	dan	zes	eeuwen	tot	het	
onderwerp.	 Ik	 ben	 me	 ervan	 bewust	 dat	 het	 totaalbeeld	 slechts	 uit	 bijeengehouden	
fragmenten	opgebouwd	is.	Niet	alleen	is	er	zo	veel	verdwenen	dat	een	ander	licht	op	het	
onderwerp	had	kunnen	werpen,	ook	onze	kijk	op	wat	we	wél	zien	wordt	gekleurd	door	
het	licht	waarin	wij	zelf	staan.	Zelfs	op	momenten	waarop	ik	het	onderwerp	fysiek	het	
meest	nabij	kwam,	tijdens	de	opmeting	en	documentatie,	bood	dit	zich	slechts	aan	in	de	
vorm	die	het	na	eeuwen	gebruik,	verandering	en	restauratie	had	gekregen.	Elke	obser-
vatie	vroeg	om	interpretatie.	Daarbij	bleek	mijn	waarneming	onbewust	beperkt	te	wor-
den	 door	 selectiemechanismen	 die	 bepaalde	 aspecten	 buiten	 beschouwing	 lieten.	 Bij	
sommige	orgels	ben	 ik	meerdere	malen	 terug	geweest,	 omdat	 ik	essentiële	 informatie	
niet	had	opgemerkt.	Hoe	dan	ook,	het	 resultaat	 is	een	reconstructie	van	een	verleden,	
dat	enigszins	naderbij	gehaald	is,	maar	waarvan	veel	in	de	schaduw	van	de	geschiedenis	
bleef.	
	 We	 lopen	daardoor	het	 gevaar	de	werkelijke	betekenis	 van	de	orgelcultuur	 van	de	
15e	 eeuw	 te	 onderschatten	 en	deze	 als	 een	 “Vorstufe”	 van	 latere	ontwikkelingen	 af	 te	
doen.	Gelet	op	de	centrale	 rol	die	de	kerk	 in	het	geestelijke,	 sociale	en	culturele	 leven	
van	de	15e	eeuw	speelde,	gaat	van	de	brede	verspreiding	en	de	aanwezigheid	van	orgels	
in	 kerken	 van	 uiteenlopende	 omvang	 en	 status	 een	 niet	 te	 onderschatten	 signaal	 uit	
voor	de	betekenis	van	de	orgelcultuur	van	die	periode.	Dat	die	zich	niet	tot	de	kerkelijke	
en	economische	centra	of	de	vorstenhoven	beperkte	blijkt	onder	andere	uit	de	aanwe-
zigheid	 van	 orgels	 in	 buitengebieden	 als	 Gotland,	 Rügen,	 Eiderstedt	 of	 het	 Eems-
Dollardgebied.	Die	vormen	evenzoveel	indicaties	voor	een	veel	breder	verspreide	orgel-
cultuur	 dan	wij	 ons	 nu	 voor	 kunnen	 stellen.	 De	 bewaard	 gebleven	 overblijfselen	 zijn	
hiervan	een	beperkte	afspiegeling.	De	geschiedenis	van	de	orgelcultuur	van	de	15e	eeuw	
moet	in	feite	nog	geschreven	worden.	
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Samenvatting	
	
	
	
Fundamentum	Organisandi.	Het	orgel	in	de	15e	eeuw,	architectuur	en	ontwerp.	
	
De	problematiek	van	het	orgelontwerp	van	de	15e	eeuw	is	een	vrijwel	onontgonnen	ge-
bied,	in	het	bijzonder	voor	wat	betreft	de	relatie	tussen	het	orgelensemble	en	het	interi-
eur	van	de	kerk.	Voor	de	bestudering	hiervan	was	inzicht	in	de	gehanteerde	ontwerpme-
thodiek	noodzakelijk.	Tot	op	heden	ontbrak	een	samenhangend	beeld	van	de	architec-
tonische	ontwerpmethodiek	van	de	15e	eeuw,	dat	aan	alle	bronnen	recht	doet.	Het	ont-
brak	eveneens	aan	een	actueel	overzicht	van	alle	uit	deze	 tijd	daterende	bestaande	of	
van	afbeeldingen	bekende	orgels	 en	orgelensembles.	Omdat	 inzicht	 in	de	ontwerpme-
thodiek	en	een	zo	compleet	mogelijk	onderzoeksbestand	voorwaarden	waren	voor	het	
onderzoek	 naar	 de	 problematiek	was	 de	 verwerving	 daarvan	 een	 substantieel	 aspect	
van	het	onderzoek.	In	dit	boek	wordt	zowel	een	nieuw	–	samenhangend	–	beeld	van	de	
ontwerpmethodiek	gepresenteerd	als	een	zo	compleet	mogelijk	overzicht	van	orgels	en	
orgelensembles	tot	ca.	1530.	
	 De	kern	van	het	onderzoek	betrof	de	ontcijfering	van	de	codes	die	aan	het	ontwerp	
van	orgels	en	orgelensembles	in	de	15e	eeuw	ten	grondslag	lagen,	met	speciale	aandacht	
voor	 de	 relatie	 tussen	het	 orgelensemble	 en	 het	 interieur	 van	de	 kerk.	 Ik	 ontdekte	 in	
Krewerd	dat	er	sprake	was	van	een	metrische	en	proportionele	relatie	tussen	het	orgel-
ensemble	en	de	architectuur.	Dit	zette	het	onderzoek	op	het	spoor	van	de	daaraan	ten	
grondslag	liggende	ontwerpprincipes.		
	 Om	dit	te	kunnen	toetsen	zijn	de	bronnen	over	de	ontwerpmethodiek	onderzocht	en	
de	 daarover	 heersende	 opvattingen	 kritisch	 benaderd.	 Alle	 bronnen	 (o.a.	 Villard	 de	
Honnecourt,	Lorenz	Lechler,	Matthäus	Roriczer,	Arnaut	van	Zwolle)	zijn	met	elkaar	ver-
geleken.	 Hieruit	 bleek	 dat	 de	 in	 de	 15e	 eeuw	 gangbare	 ontwerpmethodiek	 gebaseerd	
was	op	een	vierkantraster	en	in	essentie	modulair	van	karakter	was.		
	 Voor	 wat	 betreft	 de	 onderlinge	 verhoudingen	 berustten	 die	 op	 de	 toepassing	 van	
rationale	 (=	hele)	 getallen.	Dit	 steunde	op	de	 laatantieke	 getallenleer.	Getallen,	 getals-
samenstellingen	en	in	hele	getallen	uitgedrukte	proporties	werden	opgevat	als	exponen-
ten	van	een	universele,	op	de	schepping	door	God	teruggaande	harmonie.	De	ontwerper	
kon	door	gebruik	te	maken	van	deze	getallenleer	uitdrukking	geven	aan	zijn	rol	als	her-
schepper.	Hierbij	was	eveneens	een	rol	weggelegd	voor	bepaalde	geometrische	figuren,	
die	in	het	ontwerp	een	formatterende	rol	speelden.	Interpretaties	die	zich	in	irrationale	
getallen	 lieten	 uitdrukken	 hielden	 geen	 stand,	 behalve	 voor	 detailleringen	 die	 in	 de	
praktijk	op	ware	grootte	overgenomen	konden	worden.	
	
Aan	de	ontwikkeling	van	het	ontwerp	van	het	kerkgebouw	lag	de	inwendige	breedte	van	
het	koor	ten	grondslag.	De	daarbij	toegepaste	maatheid	(werkvoet)	gold	als	moduul	voor	
het	hele	ontwerp.	Deze	werd	in	grotere	eenheden	(stramienen)	georganiseerd	of	in	klei-
nere	eenheden	(parten)	verdeeld.	Uit	de	aanvankelijke	waarnemingen	in	Krewerd	bleek	
dat	 de	maatvoering	 van	 het	 orgelensemble	 aan	 de	maatvoering	 van	 de	 kerk	was	 ont-
leend,	een	gegeven	dat	in	de	loop	van	het	onderzoek	bevestigd	werd	door	de	verzamelde	
data	van	vele	andere	orgels	en	orgelensembles.		
	 De	ontwerpmethodiek	stelde	de	ontwerper	in	staat	ontwerpopgaven	op	verschillen-
de	architectonische	schaalgebieden	te	realiseren.	Deze	worden	onderscheiden	naar	ma-
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cro-,	meso-	en	micro-architectuur.	Het	(kerk)gebouw	met	het	 interieur	behoort	tot	het	
schaalgebied	van	de	macro-architectuur,	de	meeste	objecten	van	inrichting	–	waaronder	
het	orgelensemble	–	 tot	de	meso-architectuur.	De	gangbare	gotische	vormentaal	werd	
niet	alleen	bij	opgaven	 in	het	schaalgebied	van	de	macro-architectuur	 toegepast,	maar	
tot	in	het	detail	ook	op	de	kleinere	schaalgebieden.		
	 Het	onderzoek	richtte	zich	op	de	vraag	welke	ontwerpmethodische	parameters	aan	
het	orgelontwerp	ten	grondslag	lagen.	De	te	onderzoeken	orgelensembles	zijn	getoetst	
aan	de	volgende	stelling:	getalsmatige,	metrische	en	geometrische	patronen	 leidden	 in	
de	15e	eeuw	tot	modellen	voor	het	ontwerp	van	het	orgelensemble	in	zijn	architectoni-
sche	context.	Een	belangrijke	kwestie	was	de	aard	van	de	relatie	tussen	het	orgelensem-
ble	 als	 object	 van	 meso-architectuur	 en	 het	 interieur	 op	 de	 schaal	 van	 de	 macro-
architectuur.	Dit	 is	onderzocht	op	basis	van	de	theorie	van	de	adjunctie.	Daarbij	wordt	
ervan	uitgegaan	dat	het	orgelensemble	(op	grond	van	de	overeenstemmende	maatvoe-
ring)	aan	het	daarvoor	bestemde	architectonisch	bouwdeel	 (wand,	pijler,	portaal,	etc.)	
van	de	kerk	werd	toegevoegd	en	daardoor	elkaars	structurele	en	formele	eigenschappen	
versterkten,	zonder	de	eigen	zelfstandigheid	op	te	geven.	
	 Het	 onderzoeksbestand	 bestond	 uit	 substantieel	 bewaard	 gebleven	 –	 op	 een	 vaste	
plaats	 in	de	kerk	aangebrachte	–	orgelensembles	en	orgelkasten	tot	ca.	1530,	bewaard	
gebleven	fragmenten	van	orgels	en	orgelensembles,	orgelgalerijen,	orgelluiken	en	origi-
nele	ontwerptekeningen.	Verder	uit	afbeeldingen	van	verdwenen	orgels	en	orgelensem-
bles.	In	deze	categorie	leidde	intensief	speurwerk	tot	verrassende	vondsten.		
	 Substantieel	 bewaarde	 orgels	 en	 orgelensembles	 fungeerden	 als	 primaire	 bronnen,	
die	door	middel	van	opmeting	en	documentatie	informatie	over	de	aan	het	ontwerp	ten	
grondslag	liggende	parameters	verstrekten.	Onderlinge	vergelijking	werd	mogelijk	door	
de	inzet	van	het	speciaal	ontwikkelde	breedtediagram.	De	resultaten	worden	in	dit	boek	
grafisch	op	voor	alle	orgels	gelijke	wijze	weergegeven.	
	
Het	 orgelensemble	 bestond	 uit	 een	 galerij	met	 een	 daarop	 geplaatst	 orgelmeubel.	 De	
galerij	 was	 over	 de	 volle	 breedte	 van	 de	 kerk	 aangelegd	 of	 bestond	 uit	 een	 tegen	 de	
wand	aangebracht	balkon,	waarvan	de	meest	voorkomende	vorm	als	zwaluwnest	geka-
rakteriseerd	werd.	De	balustrade	van	de	galerij	onttrok	de	onderbouw	van	de	orgelkast	
vanuit	de	kerk	grotendeels	aan	het	gezicht,	zodat	galerij	en	orgel	zich	als	een	samenstel-
ling	presenteerden.	In	het	front	van	het	orgel	waren	de	frontpijpen	in	velden	opgesteld.	
Het	 rugwerk	maakte	 aanvankelijk	 integraal	 deel	 uit	 van	 de	 balustrade	 van	 de	 galerij.	
Later	kreeg	het	als	afzonderlijke	meubelvorm	een	eigen	karakter.	Om	de	overgang	tus-
sen	ensemble	en	architectuur	te	harmoniseren	werd	gebruik	gemaakt	van	contourschil-
deringen,	die	het	ensemble	optisch	tegen	de	wand	deed	uitkomen.		
	 Aan	Michael	Praetorius	(1619)	danken	we	de	overlevering	van	de	karakteristiek	van	
het	 zwaluwnest,	 evenals	 het	 authentieke	 proportionele	 onderscheid	 tussen	 orgels	 van	
verschillende	afmeting	als	“ein	Ganß	Werck”,	“ein	Halbes	Werck”	en	“ein	Viertelwerck”.	
	 Het	merendeel	van	de	orgels	was	voorzien	van	 luiken.	Die	waren	vaak	beschilderd	
met	gewijde	voorstellingen.	Geschiedenissen	met	betrekking	tot	de	komst	van	Christus	
in	de	wereld	namen	daarbij	een	grote	plaats	in,	met	de	Annunciatie	als	het	meest	voor-
komend	onderwerp.	Ook	speelde	het	patrocinium	van	de	kerk	een	rol	in	de	keuze	van	de	
voorstellingen.	Waren	er	geen	luiken	aanwezig	dan	kon	het	orgel	door	gordijnen	aan	het	
oog	onttrokken	worden.		
	 Het	orgelensemble	nam	geen	vastgestelde	positie	 in	het	 interieur	van	de	kerk	in.	 In	
principe	kwam	iedere	plaats	daarvoor	in	aanmerking,	mits	voldaan	werd	aan	toeganke-
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lijkheid	en	de	beschikbaarheid	van	ruimte	voor	de	windvoorziening.	De	feitelijke	plaats	
van	het	orgelensemble	kwam	voornamelijk	op	grond	architectonische	overwegingen	tot	
stand	vanwege	de	verbinding	met	een	specifiek	architectonisch	bouwdeel	(portaal,	pij-
ler,	doksaal,	etc.).	
	 De	hoofdzakelijk	als	vlakke	kasten	uitgevoerde	orgels	vertonen	–	mede	door	de	aan-
wezigheid	van	de	beschilderde	luiken	–	veel	overeenkomsten	met	contemporaine	vleu-
gelretabels.	De	analogie	van	het	orgel(meubel)	met	het	vleugelretabel	was	te	opvallend	
om	buiten	beschouwing	te	 laten,	en	 leidde	tot	 formele,	ontwerpmethodische	en	teken-
technische	vergelijkingen.	
	
De	ontwerpopgave	was	gericht	op	de	verschijningsvorm	van	het	orgelensemble	en	de	
afstemming	daarvan	op	het	interieur	van	de	kerk.	Het	was	een	architectonische	opgave,	
zowel	op	het	schaalniveau	van	de	meso-architectuur	voor	wat	betreft	het	ensemble,	als	
op	het	schaalniveau	van	de	macro-architectuur	voor	wat	betreft	de	afstemming	op	het	
architectonische	bouwdeel	in	het	interieur	van	de	kerk.			
	 De	 interpretatie	 van	 de	 ontwerpopgave	 (en	 daarmee	 de	 uitwerking	 en	 concrete	
vormgeving)	werd	bepaald	door	plaatselijke/regionale	expertise,	mogelijkheden	en	om-
standigheden.	Vanwege	de	overeenkomende	vormentaal	werden	objecten	in	alle	archi-
tectonische	schaalgebieden	door	ontwerpers	met	verschillende	achtergronden	ontwor-
pen	(architecten,	 loods-	en	werkmeesters,	edelsmeden,	schrijnwerkers	en	andere	kun-
stenaars).		
	 In	het	ontwerpproces	was	er	sprake	van	een	complex	van	te	vervullen	rollen	en	ver-
antwoordelijkheden,	 methodieken	 en	 technieken,	 opvattingen	 en	 duidingen.	 Onder-
scheiden	wordt	tussen	het	ontwerp	in	bredere	zin	en	het	ontwerp	in	engere	zin.	Bij	het	
ontwerp	in	bredere	zin	richtte	het	proces	zich	op	de	vervulling	van	de	voorwaardelijke	
aspecten.	Bij	het	ontwerp	in	engere	zin	werd	de	uitkomst	daarvan	vertaald	naar	model-
len,	tekeningen,	omschrijvingen	en	dergelijke	ten	behoeve	van	de	uitwerking	en	de	uit-
eindelijke	realisering.	 In	alle	 fasen	van	het	proces	bleek	de	ontwerpmethodiek	een	rol	
als	“ontwikkelplatform”	te	vervullen.		
	 Vier	representatieve	(in	tijd	en	plaats	uiteenlopende)	kerken	en	orgelensembles	–	te	
weten	Sion	(cat.	54),	Utrecht	Nicolaïkerk	(cat.	63),	Carpentras	(cat.	10)	en	Krewerd	(cat.	
24)	–	werden	exemplarisch	onderzocht.	Ze	werden	geplaatst	in	een	historische	context,		
het	optreden	van	opdrachtgevers	en	ontwerpers	kwam	aan	de	orde	en	de	aan	het	ont-
werp	ten	grondslag	liggende	ontwerpprincipes	geanalyseerd.	Aan	de	hand	van	de	resul-
taten	 kon	 de	 ontwikkeling	 van	 het	 ontwerp	 gereconstrueerd	 worden.	 Het	 modulaire	
karakter	daarvan	bleek	een	 factor	van	betekenis	 in	de	 transitie	van	ontwerp	naar	uit-
voering.	De	realisering	van	het	orgelensemble	was	uiteindelijk	gebaseerd	op	aan	de	mo-
duul	ontleende	metrische	informatie.		
	 De	toepassing	van	getalsmatige,	metrische	en	geometrische	patronen	en	modellen	is	
bij	deze	casussen	aangetoond.	Ook	bleek	de	relatie	tussen	de	kerk	en	het	orgelensemble	
gekenmerkt	 door	 het	 principe	 van	adjunctie.	 Deze	 uitkomsten	werden	bevestigd	 door	
analyse	van	verschillende	andere	 (onderzochte)	en	 in	het	onderzoeksbestand	opgeno-
men	orgelensembles.		
	 De	bewaard	gebleven	ontwerptekening	van	Carpentras	(cat.	10)	is	representatief	voor	
het	 orgelontwerp	 in	 de	 onderzoeksperiode.	 Die	 komt	 technisch	 overeen	 met	 de	 vele	
bewaard	gebleven	tekeningen	voor	ontwerpen	op	alle	architectonische	schaalgebieden.		
	 Aan	 de	 vervaardiging	 van	 ontwerptekeningen	 ging	 een	 schetsmatige	 fase	 vooraf.	
Daarin	werd	het	modulaire	karakter	van	het	uiteindelijke	ontwerp	reeds	vastgelegd.	In	
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deze	 fase	 kunnen	 onderscheiden	 worden	 het	 (architectonische)	 basisontwerp	 en	 de	
(schematische)	 schetstekening.	 Hoewel	 dergelijke	 tekeningen	 voor	 het	 orgelontwerp	
niet	 bewaard	 zijn,	 kan	 de	 toepassing	 daarvan	 op	 historische	 gronden	 en	 voorbeelden	
(o.a.	bij	het	retabelontwerp)	aangenomen	worden.	De	uitkomsten	van	de	casussen	was	
van	dien	aard	dat	(als	ultieme	toets)	een	reconstructie	van	de	oorspronkelijke	ontwerp-
tekeningen	mogelijk	was.		
	 	Vaak	bleek	de	totstandkoming	van	een	nieuw	orgelensemble	samen	te	hangen	met	
bouw-	 en	 verbouwingsactiviteiten	 van	 de	 kerk	 of	 een	 uitvloeisel	 te	 zijn	 van	 daaruit	
voortvloeiende	herinrichtingsplannen.		
	
De	op	architectonische	gronden	tot	stand	gekomen	maatvoering	van	het	orgelensemble	
stond	 in	 principe	 op	 gespannen	 voet	met	 de	 natuurlijke	 breedtemaat	 van	 het	 instru-
ment.	Om	hieraan	tegemoet	te	komen	hanteerde	men	kennelijk	een	formule	waarbij	de	
grootste	 in	 voetmaat	uitgedrukte	pijp	 in	het	 front	 zich	 verhield	 tot	de	breedte	 van	de	
orgelkast.	Was	de	grootste	pijp	van	4’	lengte	dan	werd	de	breedte	van	de	kast	ca.	6’.	Bij	
een	 lengte	 van	 6’	 voor	 de	 grootste	 pijp	werd	 de	 kastbreedte	 ca.	 8’,	 bij	 8’	 ca.	 10’,	 etc.	
Reeds	 in	de	vroegste	 fase	van	het	ontwerpproces	 (uitmondend	 in	het	architectonische	
basisontwerp)	 stelde	 deze	 formule	 de	 ontwerper	 in	 staat	 de	 eisen	 die	 het	 instrument	
stelde	te	verbinden	met	de	in	werkvoet	uitgedrukte	maatvoering	van	de	kerk.	Eventueel	
optredende	verschillen	tussen	de	gewenste	breedte	van	het	instrument	en	de	architec-
tonische	maatvoering	werden	 gecompenseerd	 door	 de	 breedtemaat	 en	 positie	 van	 de	
stijlen	in	het	front.		
	 In	de	casussen	komen	verschillende	als	ontwerpers	van	naam	bekendstaande	perso-
nen	naar	 voren:	 Peter	Maggenberg	 (Sion),	 Jacob	 van	de	Borch	 (Utrecht)	 en	Blaise	 Lé-
quyer	 (Capentras).	Het	architectonisch	basisontwerp	moet	 aan	de	 architect/werkmees-	
ter	worden	 toegeschreven.	De	 vervaardiging	 van	 de	ontwerptekening	 behoorde	 tot	 de	
competenties	van	timmerlieden	en	schrijnwerkers,	hoewel	ook	architect/werkmeesters		
hiervoor	 in	 aan	 aanmerking	 kwamen.	 Dat	 sommige	 orgelmakers	 eveneens	 over	 vol-
doende	 architectonische	 ontwerpvaardigheden	 beschikten	moet	 niet	 uitgesloten	wor-
den.		
	 Ontwerptekeningen	waren	niet	 voorzien	van	maatvoering	en	 soms	van	een	 schaal-
aanduiding.	De	metrische	informatie	werd	vermoedelijk	separaat	geleverd.		
	 Contracten	zijn	bij	de	casussen	niet	bewaard	gebleven.	Uit	andere	bewaard	gebleven	
contracten	voor	de	bouw	van	orgels	(instrument)	kan	opgemaakt	worden	dat	er	van	een	
eenduidige	aanbestedingspraktijk	geen	sprake	was.	Het	ontwerp	en	soms	zelfs	de	(reeds	
vervaardigde)	orgelkast	werd	door	de	opdrachtgever	ter	beschikking	gesteld.	Ook	was	
er	sprake	van	gelijktijdige	aanbesteding	aan	de	orgelmaker	en	de	schijnwerker	of	 fun-
geerde	de	orgelmaker	als	hoofdaannemer.	Met	voor	de	luikbeschildering	verantwoorde-
lijke	schilders	werden	afzonderlijke	contracten	gesloten.		
	
Aan	 het	 orgelontwerp	 in	 de	 15e	 eeuw	 lag	 een	 lange	 ontwikkeling	 ten	 grondslag.	 Het	
streven	naar	symmetrie	in	de	vormopbouw	werd	door	de	uitvinding	van	het	wellenbord	
mogelijk	 gemaakt.	 De	 oplossing	 van	 het	 nog	 uit	 de	 14e	 eeuw	 stammende	 orgel	 van	
Norrlanda	(cat.	38)	vormt	de	overgang	tussen	het	asymmetrische	positief	en	de	symme-
trie	van	het	in	de	15e	eeuw	veel	voorkomende	dubbeltorenfront,	zoals	dat	van	Sion	(cat.	
54).	Kenmerkend	is	een	opbouw	van	de	bovenbouw	in	elementen	van	min	of	meer	gelij-
ke	breedte	–	de	velden.	In	correspondentie	met	de	wisselende	lengte	van	het	daarin	op-
gestelde	pijpwerk	verhouden	deze	velden	zich	proportioneel	tot	elkaar	in	de	hoogte.	De	
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opbouw	 van	 het	 orgelfront	 bestaat	 uit	 symmetrische	 arrangementen	 van	 velden.	 De	
plaatsing	van	de	stijlen	op	of	naast	de	aan	het	ontwerp	ten	grondslag	liggende	stramien-
lijnen	en	de	keuze	voor	mijtervormige	of	in	hoogte	op-	of	aflopend	pijpwerk	in	de	velden	
leidde	tot	een	subtiele	ritmiek	van	de	bovenbouw	van	het	orgel.			
	 Velden	van	verschillende	hoogte	werden	gecombineerd	tot	drie-,	vijf-,	zeven	en	zelfs	
negendelige	structuren	in	wisselende	samenstellingen.		
	 In	de	 loop	van	de	15e	eeuw	werd	zowel	het	rugwerk	als	het	bovenwerk	geïntrodu-
ceerd.	Dit	had	de	nodige	gevolgen	voor	de	opbouw.	Het	orgel	van	Perpignan	(cat.	46)	is	
exemplarisch	voor	 een	volledig	ontwikkeld,	 in	 etages	opgebouwd	 instrument	van	mo-
numentale	afmetingen.		
	 In	het	orgelontwerp	kwamen	symbolische	en	allegorische	betekenissen	tot	uitdruk-
king.	Deze	hadden	betrekking	op	de	vereniging	van	de	hemelse	met	de	aardse	liturgie	en	
manifesteerden	 zich	 in	 getallensymboliek,	 thematiek	 van	de	 luikbeschilderingen	 of	 de	
aanwezigheid	 van	 engelenfiguren.	 Typisch	 profane	 elementen	 daarentegen	 –	 zoals	 de	
zogenaamde	Rohraffen	–	herinnerden	aan	de	wereldlijke	oorsprong	van	het	orgel.		
	 De	toepassing	van	de	ontwerpmethodiek	is	voor	de	15e	eeuw	nawijsbaar	van	Zweden	
tot	Spanje	en	van	Wales	tot	 in	het	oosten	van	Duitsland.	Na	de	15e	eeuw	werd	de	ont-
werpwerpmethodiek	ook	nog	gehanteerd	–	in	ieder	geval	bij	het	orgelontwerp.	Dit	blijkt	
uit	verschillende	orgelontwerpen	uit	de	16e,	17e	en	18e	eeuw.	De	vormgevende	invloed	
van	 het	 orgelontwerp	 van	 de	 15e	 eeuw	 op	 de	 orgelbouw	 van	 de	 neogotiek	 in	 de	 19e	
eeuw	is	evident	en	werd	door	invloedrijke	schrijvers	gestimuleerd.	In	de	20e	eeuw	werd	
–		bij	wijze	van	herinterpretatie	–	opnieuw	aan	het	15e-eeuwse	orgelontwerp	een	voor-
beeld	genomen.		
	 	


