
Een nieuwe organist en een nieuw orgel te Monnickendam 
(voor de heer S. Bak, die 43 jaar het orgel in de Groet Kerk heeft bespeeld) 
 
1639 was een belangrijk jaar voor muziekminnend Monnickendam. Er kwam een nieuwe stadsmusicus, een telg 
uit een beroemde familie: Dirck Janszoon van Velzen. Een grootvader van Dirck, Cornelis Helmbreker was nog 
leerling geweest van de grote Jan Pieterszn Sweelinck ! Een andere grootvader, Philips Jansz van Velzen (1556- 
1625) werd in 1579 stadsorganist te Haarlem, aan de Bavo. Diens zoon Jan, Dirck stamde dus uit een geslacht 
van muzikanten. 

In het begin van het jaar 1639, om precies te zijn op 8 januari, overleed de oude organist van 
Monnickendam, Jacob Jansz Mars. Een organist had in die dagen nog geen kerkelijke functie, hij was 
stadsdienaar. 

De stedelijke overheid, de Vroedschap, liet sollicitanten een “proeff op d’orgel ende clock” doen. Op 22 
februari reeds werd Dirck Jansz Velzen, niet vast, maar voor een jaar benoemd, “mits conditie nochtans dat hij 
onze kercke sal moeten frequenteren (regelmatig bezoeken) ende niet de paepse vergaderingen, op poen van 
cassatie (boete)”.Dirck Velzen was ds waarschijnlijk Roomskatholiek. 

De nieuwe organist kreeg verscheidene taken toebedeeld. Hij moest alle zondagen en op door- de- weekse 
dagen als er gepreekt werd, voor en na de kerkdienst het orgel in de Grote kerk bespelen en op andere dagen 
en tijden, als de heren Burgemeesters zullen “gelieven”. Als de heren een feestmaal houden in het stadhuis, zal 
het kleine orgeltje uit de kerk in het stadhuis geplaatst worden, en moet de stadsorganist daar op spelen tot 
believen van gemelde heren… 

Verder moest hij alle hoogtijdagen, zondagen en woensdagen drie kwartier op het klokkenspel in de 
speeltoren spelen, ook “bij victoriën, kermissen ende andersinds, alster groote heeren sijn comende”! Hij moet 
ook het uurwerk en het klokkenspel zelf verzorgen, gewichten opwinden, dit laatste werd het eerste in de acte 
van benoeming genoemd. En dat alles voor ƒ 250,- per jaar. Dat was niet veel, ook in die dagen niet. Uit de 
archieven blijkt, dat Dirck nevenfuncties had om zijn inkomsten te vergroten. Hij was bijvoorbeeld ook 
ijkmeester 

Hoe oud Dirck was, toen hij werd benoemd, wist hijzelf niet precies. Hij was “ongeveer” 31 jaar en zijn 
vrouw “ongeveer” 26 jaar. Op 16 november 1636 was Dirck, zelf geboren in Leiden, in de stad van zijn 
grootvader, Haarlem, gehuwd met Quirijntgen (ook geschreven Crijntgen of Krijntie ) Cornelis Turcxman) Zij 
waren op het stadhuis getrouwd, behoorden dus niet tot de “Gereformeerde” kerk. 

Het was geen vetpot voor het jonge gezin Velsen. In 1642 werd zijn traktement – in antwoord op een 
ingediend request – verhoogd tot ƒ 300.- ’s jaars, maar hij wordt daarbij tegelijk vermaand, niet meer “papiste 
ofte lichtvaerdige deuntjes op d’ Orgel ofte de Clocken te spelen”  

Op –6-6- 1645 koop hij “ ’n vrij huijs en erve, op het sant ofte nieuwe Burgwal met een bleykvelt daerachter 
aen”. (verp. nr. 725 (168) zie Jaarverslag 1979, blz. 52) Belent met het huijs en erve van Albert Simonsz Plaagh t, 
Noorden ende gebuijren uijtgangh t suijden’’. 

Er hebben mogelijk tevoren banden bestaan tussen Dirck Velzen en onze streek. Zijn schoonmoeder 
woonde in Haarlem, mar haar achternaam luidde “Waterlant”, Dircks zoon, Andriaen, noemde zich naar zijn 
grootvader van moedeerszijde, Adriaen Waterlant; deze Adriaen is de voorvader geworden van een bekende 
katholieke familie in Monnickendam. Dircks schoonzuster, de zuster van zijn vrouw, Dieuwertje, kwam ook uit 
Haarlem over en leerde hier haar aanstaande man kennen. Op 15 september 1640 trouwde zij met jan Arentsz 
Roos. 

Het gezin Velsen bleef het leed niet bespaard. Op 23- 10- 1653 werd een kind van “Mr Dirck de organist” 
begraven, op 15- 4- 1664 een tweede. 

In het resolutieboek nr. 8 van G.A. Monnickendam vinden we: 
Woens dagh 12-6-1669 Op het geproponeerde v.d. Heeren dagh Burgermrn is goetgevonden ende 

verstaen inconsideratie van de langhduijrige indispositie van Dirck Jansz Velsen Stadsorganist en de 
clockespeelder ende de weijnige apparentie van des selfs reconvalescentie de gemelte Heeren 
Burgermrn te autoriseren end’ qualificeren sulcz de selve geatorissert ende gequalificeert worden mits 
desen omme den voornoemden Dirck Jansz Velsen te verclaeren emeritus selcx gedaen wort bij desen 
ende in plaetse van den selve tot Organist ende Clockespeelder aentenemen de Janghman genaemt 
Jan Gerrits Kernhard (?) van Hoorn welcke dese voorledene Pinxterdaegen op de Clocken ende Orgel 
heeft gespeelt ende den selven voor een Jaerlijcx tractement toe te leggen drie hondert guldens ijeder 
Jaer mits ende behoudelijck dat de selve geduijrende het leven van de voornoeme Dirck Jans Velsen 
allenlijck sal hebben ende genieten hondert vijftigh guldens ’s Jaers sullende ’t verdere tractement aen 
d’selve Dirck Jansz Vesen geduijrende sijn leven worden gelaeten ter somme van twee hondt 
vijfentwintigh guldens. 



Sat  6-7-1669 vermits de langhduijrige indispositie van Dirck Jansz Velsen Stadts Eijckmeester ende 
weijnige apparentie van de herstelling des selve tot sijn voorige gesondtheijt is goetgevonden ende 
verstaen des selfs voorsz Charge vant Eijckmeesterschap te stellen vacant ende impetrabel sulcx het 
selve gestelt wort mitsdesen. 

De nieuwe organist heeft niet lang op zijn volledige salariëring behoeven wachten, op 15 augustus 1669 wordt 
Mr. Dirck in de Grote kerk te Monnickendam in het 10

e
 graf op rij 3 begraven. Zijn vrouw volgt hem op 

Kerstavond 1669. 
 In het zelfde jaar, waarin Dirck Velsen in Monnickendam benoemd werd, werd het orgel in de Grote 
Kerk vernieuwd. De benoeming van een organist en de vernieuwing van het orgel zullen wel verband met 
elkaar hebben gehouden, maar er was nog wat anders. Aanleiding tot de orgelbouw was zeker ook: een nieuwe 
taak voor het orgel ! Tot op dat ogenblik had het grote orgel tegen de westmuur van de kerk geen liturgische 
functie gehad. 
 In Roomskatholieke tijd zal gebruik zijn gemaakt van een klein koororgel, dat zich dan ook in het koor 
van de kerk bevond. In 1639 was dat nog aanwezig blijkens bovengenoemde acte van benoeming. Dit kleine 
orgel diende om de priester de toon aan te reiken en om het jongenskoor te begeleiden of, als er 
meerstemming gezongen werd, eventueel ontbrekende stemmen aan te vullen. 
 Vele van deze koor- orgels elders zijn gesneuveld in de beeldenstorm; zij behoorden immers tot het 
instrumentarium van de Mis, waartegen de volkswoede zich keerde… de grote orgels aan de Westzijde van de 
kerk, aan de torenmuur, bleven tijdens de beeldenstorm gespaard. De burgerlijke overheid zorgde voor het 
grote orgel. Die grote orgels behoorden namelijk niet aan de kerk, maar aan de stad. En de organist was dus 
een stadsdienaar, die door de vroedschap werd aangesteld. Het grote orgel diende tot ontspanning van de 
burgerij. In grote steden werden er dagelijks orgelbespelingen gegeven. In Monnickendam werd niet iedere dag 
gemusiceerd, maar wel vaak. Hoe dan ook, tijdens de kerkdienst werd er niet op het orgel gespeeld. De 
predikanten zagen een orgel als een instrument voor werelds vermaak ! Dat wás het ook. Denk aan de taak die 
Dirck Velsen had om bij feestmalen in het stadhuis met een orgel voor achtergrondmuziek te zorgen. 
 
 Het grote orgel werd dus niet gebruikt als instrument om de gemeentezang te begeleiden. Trouwens, 
ook vóór de reformatie waren er priesters, die ernstige bezwaren hadden tegen orgels in de kerk ! De eerst 
gehouden provinciale Synode- vergadering na de Reformatie te Dordrecht in 1574, oordeelde: “Aengaende het 
spelen der Orgelen in de Gemeente, houd men, dat het gansch behoort afgheeset te wesen!” Vier jaar later 
werd door de eerste Nationale Synode te Dordrecht zelfs het besluit genomen, om alle orgels zo spoedig 
mogelijk af te breken. Zo’n orgel- brekerij heeft in Engeland en Zwitserland inderdaad plaatsgevonden, gelukkig 
niet in Nederland waar, als gezegd, de stedelijke overheid waakte over haar bezit. 
 
De gemeente zong niet met orgelbegeleiding, maar onder leiding van een voorzanger. Deze wijze van zingen is 
bepaald niet verwerpelijk en zou te prefereren zijn boven de begeleiding door organisten alléén, organisten, 
die soms nauwelijks kunnen horen in hun “kamertje” achter de grote orgels mits… de voorzanger een echter 
cantor is ! en daaraan schortte het. 
 De gemeentezang klonk zo erbarmelijk, dat men in de dertiger jaren van de 17

e
 eeuw het orgel hier en 

daar begon te gebruiken als begeleidingsinstrument. In het Westen gebeurde dit voor het eerst in Leiden, in 
1636, maar in Groningen en Friesland schijnt orgelbegeleiding al veel eerder te hebben plaatsgevonden. Van 
grote invloed is een boekje geweest, geschreven door de muzikale secretaris van wel drie stadhouders, 
Constantijn Huygens, “Gebruyck of ongebruyck van ’t orgel inde Kercken der Vereenighde Nederlanden”, in 
1636. sindsdien gingen vele gemeenten ertoe over het orgel in de kerkdiensten te gebruiken, des te eerder 
waar de stadsbestuurders tegelijk kerkmeesters waren. 
 De orgels waren echter niet geschikt voor hun nieuwe functie. Zij waren niet gebouwd op het 
begeleiden van honderden zangers. Zij misten de typische registers, die daarvoor benodigd zijn. we zien dan 
ook dat vele orgels in die dagen een ingrijpende verbouwing ondergingen en zo gebeurde het ook met het 
orgel te Monnickendam. 
 
 We weten niet hoe het oudste orgel er heeft uitgezien. Men zegt dat een heel beroemde orgelmaker, 
Jan van Govelen (Koblenz) uit Amsterdam dit orgel heeft gebouwd. Het tweede orgel, dat in 1639 werd 
gemaakt, was niet helemáál nieuw. Er is pijpwerk van het oude orgel gebruikt. Trouwens, van het oudste orgel 
bevinden zich nog altijd zo’n 500 pijpen in het huidige orgel. Een van die oude pijpen bevat een tekst, die de 
bouwgeschiedenis van het orgel alleraardigst weergeeft. Het betreft een pijp die aanvankelijk diende als 
sierpijp, maar in het orgel van 1639 als sprekende pijp werd gebruikt, de inscriptie luidt aldus: 



“ Hoe lang ik tot pronkpijp gebruikt ben 
“ dat is mij nu vergeten, 

“ maar in 1839 ben ik 
“ tot binnenpijp bij de Bourdon verkoren 
“in mijn voldaan bevonden hebbenden 

“tot Ao 1778 
“ zo ben ik naar mijn bevinden 
“Ao 1778 alweder veercosen 

“hebbende mijn dienst 
“(achtereen) volgens in drie orgels 

“in dese kerk gedaan”. 
“Hoelang ik tot pronkpijp gebruikt ben, dat is mij nu vergeten”,  
vermoedelijk was dat sinds 1530. 
 
Het nieuwe orgel werd gebouwd door een lid van een beroemde familie van orgelbouwers, Germen Galtuszn 
Hagerbeer. Germen en zijn broer Jacob hebben nog samen gewerkt aan het grote orgel van de Nieuwe kKerk te 
Amsterdam. Zij stamden uit een oostfriese familie van orgelbouwers (de naam hagerbeer is waarschijnlijk 
gevormd door combinatie van de namen van twee dorpen: Hafe en Berum, ten noorden van de stad Norden). 
Die dispositie , d.w.z. het geheel van de registers, is bekend uit een uitgave van de organist Joachim Hees 
(1730- 1811) “Dispositiën der Merkwaardigste Kerkorgelen, welke in de seven vereenigde Provincien, alsmede in 
Duitschland en elders aangetroffen worden”, 1774 (vele malen herdrukt). 
 Het nieuwe orgel werd opgeleverd in 1641. (De bouwer, germen Hagerbeer, overleed 5 jaar later in 
1646). Ook van dit orgel hebben we helaas geen enkele afbeelding. Honderdveertig jaar later zou het worden 
vervangen door het huidige instrument, dat weer door een Duitse orgelmaker werd gebouwd, Johann Georg 
Gerstenhouwer (1753- 1818) uit Erfurt, samen met J.G. Richter. 
 
Nabeschouwing  
 
Het ging Monnickendam in de eerste helft der 17

e
 eeuw blijkbaar niet slecht, blijkens een aantal activiteiten die 

in het tweede kwart van die eeuw plaatsvonden. 
1621 een tweede predikantsplaats gesticht. 
1626 tussen beide toegangsportalen van de Grote Kerk werd een pastorie gebouwd. 
1639 een nieuw orgel aanbesteed. 
1641 de toren voltooid; de grote luidklok aangebracht. 
1644 de twee laatste traveeën van de zuidelijke beuk (ter plaatse van de voormalige doopkapel) voltooid. 
1650 nieuw doophek met koperen boog, banken 
 
voetnoten 
de gegevens uit de gemeente- archieven van Monnickendam en Haarlem dank ik aan een nazaat van Dirck 
Velsen, Drs Th. G.A. Bos te Amsterdam: de fotokopie van de acte van benoeming van Dirck Velsen mocht ik 
ontvangen van de heer L. Appel te Warnsveld. 
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