
1.  Het orgel van de protestantse kerk te Hooge Zwaluwe. Het hoofdwerk van dit orgel werd in 1865 gebouwd voor de 
Nederlands-hervormde kerk te Noordwijk aan Zee door een nakomeling van Hermanus Knipscheer. Hermanus leerde 
het orgelmakersvak van Dirk Johan Baars, die op zijn beurt was opgeleid door zijn vader Johannes Baars, de bouwer 
en organist van het eerste orgel van de protestantse kerk te Hooge Zwaluwe. (foto: Wim van der Ros) (bron: http://
www.brabantorgel.nl/HoogeZwaluwe-ProtestantseKerk_frameset.html. Matti Herben en Ada Peele, ‘Johannes Baars: 
orgelmaker met een crimineel verleden’)
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 Het eerste orgel van de protestantse kerk  
te Hooge Zwaluwe

door
Matti Herben en Ada Peele

| Inleiding

De protestantse kerk te Hooge Zwaluwe, gebouwd naar een plan van architect Jacob van 
Campen, kwam in 1641 gereed. Het nieuwe kerkgebouw verrees op de plaats waar eerder 
de oude van oorsprong katholieke kerk stond. De speciaal voor de protestantse eredienst 
gebouwde kerk is een centraalbouw met het grondplan in de vorm van een Grieks kruis. In 
een centraalbouw staat de preekstoel, dus het woord van God, centraal.

Aanvankelijk beschikte de gereformeerde gemeente van Hooge en Lage Zwaluwe niet 
over een orgel. De kerkhervormer Johannes Calvijn wees het gebruik van muziekinstru-
menten in de kerkdienst af. Hij plaatste het in dezelfde categorie als wierook, kaarsen en 
andere ‘dwaasheden van de papisten’.1 De voorzanger moest ervoor zorgen dat bij het 
zingen melodie en maat tot hun recht kwamen. Dat hem dat veelal niet lukte blijkt uit een 
boek dat Constantijn Huygens in 1641 schreef.2 Hij hield daarin een vurig pleidooi voor 

2.  Protestantse kerk te Hooge Zwaluwe. (foto: Matti Herben)
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het gebruik van het orgel om zo de gemeentezang enigszins in goede banen te leiden. Niet 
iedereen was het daarmee eens. Het zou nog tot de invoering van de nieuwe psalmberij-
ming van 1773 duren tot het kerkelijk orgelgebruik redelijk algemeen werd. Van de kerk 
te Hooge Zwaluwe is bekend dat er in 1773 al een orgel stond, maar door wie en wanneer 
het orgel werd gebouwd was tot nu toe onbekend.3

Wij vonden in het archief van de Nassause Domeinraad en in het Zwaluwse kerkarchief 
documenten over de bouw van het orgel. Deze onthullen ook de naam van de orgelmaker. 
In dit artikel zullen wij nader ingaan op de bouwgeschiedenis van het eerste orgel van de 
protestantse kerk te Hooge Zwaluwe, wat er later aan vernieuwd en gewijzigd is en 
wanneer het orgel verloren is gegaan.

| Orgelmaker en organist Johannes Baars

Hooge en Lage Zwaluwe was lange tijd een heerlijkheid van de prins van Oranje. In 1711 
kwam de heerlijkheid onder Pruisisch gezag, maar in 1754 kwam dit Hollands leengoed terug 
in het bezit van de Oranje-Nassaus.4 Een rentmeester beheerde ter plaatse de domeingoederen 
en kreeg jaarlijks bezoek van een lid van de Nassause Domeinraad uit Den Haag. Deze kwam 
naar de Zwaluwen om daar de heerlijkheid te inspecteren en te overleggen met onder ande-
ren de rentmeester en de polderbestuurders. In 1764 was dat griffier Dutrij die tijdens zijn 
bezoek aan de Zwaluwen Johannes Baars ontmoette die meester-chirurgijn te Lage Zwaluwe 
was.5 Behalve heelmeester was de in Brouwershaven geboren Johannes Baars ook orgelmaker 
en muzikant. Zijn vader Dirk Baars was chirurgijn in Brouwershaven en bespeelde er het 
stadsorgel. Johannes haalde, toen hij nog in Brouwershaven woonde, voor de bouw van zijn 
eerste huisorgeltje 76 pijpen uit het stadsorgel. Ook ging hij met zijn zwager in Brouwersha-
ven op het dievenpad waarvoor hij eind 1758 bij verstek voor 25 jaar verbannen werd uit 
de provincie Zeeland.6 Begin 1759 dook hij op in Fijnaart waar Johannes als chirurgijn werd 
aangenomen. Vier jaar later verhuisde hij met zijn gezin naar Lage Zwaluwe.

Tijdens de ontmoeting met Dutrij overhandigde Johannes hem een verzoekschrift. 
Daarin bood hij de Domeinraad aan om op eigen kosten voor de gereformeerde gemeente 
van Hooge en Lage Zwaluwe een orgel te bouwen en in de kerk te Hooge Zwaluwe te 
plaatsen. Hij deed dat aanbod onder de voorwaarde dat hij er organist zou worden. Voor 
het bespelen en onderhouden van het orgel vroeg hij een traktement van vijftig gulden 
per jaar gedurende zijn hele leven. Bij zijn overlijden moest dit overgaan op zijn vrouw of 
een van de kinderen als zij daartoe bekwaam werden bevonden. Met dat laatste werd 
waarschijnlijk bedoeld dat ze wel orgel moesten kunnen spelen. Johannes was bereid om 
van het salaris van vijftig gulden zelf een orgeltrapper te betalen.

Griffier Dutrij vond dit een zeer genereus aanbod. Hij had vernomen dat de inwoners heel 
blij zouden zijn als de kerk een orgel kreeg en dat de meest aanzienlijken onder hen bereid 
waren een som geld bij elkaar te brengen om de maker van het orgel aan te moedigen en hem 
te compenseren voor de kosten die hij zou maken. Dutrij had Johannes thuis bezocht en zag 
daar een bijna afgemaakt kamerorgel. Volgens hem klonk het orgel goed en zag het er mooi 
uit. Verder had hij er zich van vergewist dat het orgelbouwen niet ten koste ging van Johan-
nes’ werk als chirurgijn. Iedereen bleek zeer tevreden over hem te zijn. Dutrij adviseerde 
daarom de Domeinraad om het verzoek van Johannes te honoreren en het daarvoor benodig-
de geld beschikbaar te stellen. Dit advies werd op 20 mei 1765 tijdens een vergadering van de 
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Domeinraad besproken en overgenomen.7 In het besluit van de Domeinraad lezen we dat het 
orgel geplaatst diende te worden boven het voorportaal, dat wil zeggen boven de ingang van 
de kerk, en dat het orgel voorzien moest zijn van zeven registers. Een register is een serie 
orgelpijpen met dezelfde klankkleur. Zo’n serie pijpen wordt als groep geactiveerd, en kan 
worden gecombineerd met andere registers om de gewenste klank te krijgen. Om bij het 
spelen bepaalde registers mee te laten ‘spreken’, moeten (bij een mechanisch pijporgel) de 
bijbehorende registerknoppen worden uitgetrokken.8 Johannes’ jaarlijkse traktement van 
vijftig gulden zou ingaan zodra het orgel voor de eerste keer tijdens de kerkdienst werd 
bespeeld. De gevraagde tweehonderd gulden voor het basement, de lambrisering en toebeho-
ren kreeg hij in één keer uitbetaald. Voor dat geld moest hij ook het schilderwerk aan het 
orgel uitvoeren. Een extract van het genomen besluit zond de Domeinraad naar Pieter Kleijn, 
rentmeester van de beide Zwaluwen. Hij moest het salaris en de eenmalige uitkering van 
tweehonderd gulden betalen uit de kas van de kerkestuiver. Het jaar daarop heeft Johannes 
Baars het door hem gebouwde orgel in de kerk te Hooge Zwaluwe geplaatst. Paulus Stockel-
mans, organist van de Grote kerk te Breda, keurde op 29 april 1766 het orgel en kwam tot de 
conclusie dat het in goede order, ingevolge de intentie gemaakt was.9 Johannes bespeelde op 
Hemelvaartsdag 8 mei 1766 voor het eerst het door hem gemaakte kerkorgel.10

Achteraf gezien vond Johannes Baars het traktement van vijftig gulden, dat hij zelf had 
voorgesteld, te laag. In 1766 overhandigde hij raadsheer Carel de Verdun een brief met het 
verzoek om salarisverhoging.11 Hij schreef dat de gemeenteleden hem in 1764 hadden 
beloofd dat als hij een orgel voor de kerk zou bouwen zij hem een douseur souden toe reijken. 
Johannes dacht toen dat hij met genereuse menschen te maken had en dus zijn onkosten wel 
van hen vergoed zou krijgen. Maar toen het orgel gemaakt en geplaatst was, bleek dat ze 
hem liefdeloos behandeld hadden. Hij had nog geen twintig gulden van hen ontvangen. Mede 
daarom vond Johannes zijn traktement van vijftig gulden veel te laag. Daarvan gingen nog 
af het salaris van de orgeltrapper, acht gulden per jaar, en de onkosten die hij maakte op de 
dagen dat hij orgeldienst had. Dan kon Johannes zijn hoofdberoep van chirurgijn namelijk 
niet uitoefenen want de kerk lag op een uur gaans van zijn standplaats Lage Zwaluwe.

De Verdun vond dat Baars er zelf meer bij de gemeenteleden van de Zwaluwen op had 
moeten aandringen dat zij hun toezeggingen zouden nakomen. De Domeinraad wees 
daarom zijn verzoek af, maar in de kerkrekening van 1767 lezen we dat het traktement 
van de orgeltrapper vanaf medio dat jaar ten laste kwam van de kerk.12 Voor Johannes 
Baars betekende dat een netto salarisverhoging van acht gulden per jaar. Medio 1772 
besloot Johannes Baars uit Lage Zwaluwe te vertrekken.13 Bijgevolg werd het salaris van 
organist niet langer door de rentmeester uit de kerkestuiver betaald. Dat was namelijk een 
overeenkomst tussen de Nassause Domeinraad en Johannes Baars waaraan het kerkbe-
stuur geen rechten kon ontlenen. Blijkbaar had de kerk niet voldoende geld in kas om zelf 
het salaris van een nieuwe organist te betalen, want vanaf juni 1772 werd het door Johan-
nes gebouwde kerkorgel niet meer bespeeld.

Johannes ging na zijn vertrek uit de Zwaluwen meer tijd besteden aan zijn activiteiten 
als orgelmaker. Hij repareerde en vernieuwde orgels en bouwde voor de Waalse kerk in 
Naarden zijn vermoedelijk tweede en laatste kerkorgel. Voor een meer gedetailleerde 
beschrijving van de werkzaamheden die Johannes Baars heeft uitgevoerd verwijzen we 
naar de uitgebreide biografie van hem die wij onlangs publiceerden in het Jaarboek van 
de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland Kroniek van het Land van de 
Zeemeermin.14
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| Mislukte verkoop van het Baars-orgel

Raadsheer Van der Borch ging in 1773 voor de jaarlijkse inspectie naar de heerlijkheden 
Hooge en Lage Zwaluwe en Willemstad.15 Net als Hooge en Lage Zwaluwe was Willem-
stad een heerlijkheid van de prins van Oranje. In het verslag van de raadsheer lezen we dat 
schout, burgemeesters en schepenen van Willemstad van de prins toestemming hadden 
gekregen om voor de kerk in hun stad een orgel te kopen. Vermoedelijk had dit te maken 
met de nieuwe psalmberijming van 1773 die op 1 januari 1775 zou worden ingevoerd als het 
officiële psalmboek van de Gereformeerde Kerk. Menig predikant stond toen voor de vraag 
hoe met de beoogde vernieuwing van de kerkzang mee te gaan. Veel gemeenten namen het 
orgel in de kerk, dat niet meer bespeeld werd, weer in gebruik. Waar geen orgel was, werd 
een instrument aangeschaft.16

3.  Koepelkerk te Willemstad. (bron: Wikimedia Commons)

De Nassause Domeinraad had Van der Borch gevraagd om tijdens zijn visitatie van de 
Zwaluwen en Willemstad na te gaan of men in Hooge Zwaluwe bereid was het orgel te 
verkopen en of dat orgel geschikt was voor de kerk te Willemstad.17 Deze koepelkerk was 
de eerste kerk in de Noordelijke Nederlanden die speciaal voor de protestantse eredienst 
werd gebouwd. Hij kwam in 1607 gereed en is net als de kerk in Hooge Zwaluwe een 
centraalbouw.18 In de Zwaluwen had Van der Borch vernomen dat het kerkbestuur geen 
kans zag om een behoorlijk salaris voor een organist te vinden. Het orgel werd daar al gerui-
me tijd niet meer bespeeld, was ontstemd en als er niets gebeurde zou het geheel bederven. 
Daarom waren ze in Hooge Zwaluwe wel bereid het te verkopen. Om na te kunnen gaan of 
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dit orgel geschikt was voor de kerk te Willemstad, had Van der Borch een memorie vanuit 
Hooge Zwaluwe meegebracht met daarin een beschrijving van het Zwaluwse orgel.19 Hij 
had die aan het stadsbestuur van Willemstad overhandigd om door een deskundige te 
laten onderzoeken. De bijgaand afgebeelde memorie bevat de afmetingen van het orgel in 
Rijnlandse voeten (1 voet = 314,0 mm) en de daarop aanwezige registers.

Het orgel was dus circa 7 meter hoog, 4,2 meter breed en 2,7 meter diep. Volgens de 
memorie telde het orgel negen registers, terwijl we eerder zagen dat Johannes Baars een 
orgel moest bouwen met zeven registers. Eigenlijk telde de schrijver van de memorie geen 
negen maar acht registers, want trambulant is geen register. Daar horen geen pijpen bij 
maar trambulant (tremulant) laat de winddruk variëren om zo een zwevend geluid te 
verkrijgen.20 Blijkbaar had de opsteller van de memorie alleen de naamplaatjes bij de 
registerknoppen overgeschreven zonder te weten wat die betekenden.

De stadsbestuurders van Willemstad autoriseerden de schout en een schepen om een 
deskundige te zoeken.21 Zij benaderden J. Robbers, orgelmaker te Rotterdam. Hij inspec-
teerde op 2 maart 1774 de koepelkerk van Willemstad om daar een geschikte plaats voor 
het orgel te bepalen en de volgende dag onderzocht hij het orgel in de kerk te Hooge 
Zwaluwe. Bij zijn inspectie trof Robbers niet alle in de memorie genoemde registers aan. 

4.   Een beschrijving van het door Johannes Baars gebouwde kerkorgel te Hooge Zwaluwe. (bron: Archief Nassause Domeinraad)
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Sommige registers gaf hij in zijn verslag een andere naam, één register kon hij niet benoe-
men en van twee registers ontbraken volgens hem de bijbehorende pijpen.22

Robbers concludeerde dat alle registers op sijn hoogste een huijsorgeltje soude konnen uijt- 
leveren en dat het geheele werk is gemaakt en te samen gesteld op eene wijse die in geenen deelen met 
de regels van de kunst over een komt waardoor het heel moeilijk te veranderen of te verbeteren 
is. De gereformeerde gemeente van Willemstad had echter een groter orgel nodig met meer 
volume. Zij had 350 à 400 lidmaten en soms kwamen er meer dan 800 mensen naar de 
kerk.23 Daarom besloot de magistraat van Willemstad, met toestemming van de domein-
raad, tot de aankoop van een geheel nieuw orgel bij orgelmaker Hendrik Hermanus 
Hess uit Gouda en bijgevolg bleef het door Johannes Baars gebouwde orgel ongebruikt 
staan in de kerk te Hooge Zwaluwe.

| Reparatie en aanpassing van het Baars-orgel

Het zou nog zo’n vijftig jaar duren voordat er weer gerept werd over het orgel in Hooge 
Zwaluwe. Op 29 december 1824 stuurde Cornelis van Oeckelen, orgelmaker te Breda, een 
bestek naar de kerkvoogden voor het vernieuwen van het orgel.24 Meestal ging zo’n bestek 
vergezeld van een tekening van het front van het orgel, maar volgens Van Oeckelen was dat 
in dit geval niet nodig omdat het uiterlijk van het orgel hetzelfde bleef. Dat het orgelfront 
ongewijzigd bleef, blijkt ook uit het eerste artikel van het bestek: Het front van het nog staande 
orgel zal zo veel zulks kan geschieden blijven, - de pijpen welke zich daarin bevinden moeten zo veel 
doenlijk is sprekende gemaakt worden. Volgens artikel elf van het bestek kostte de vernieuwing 
van het orgel zevenhonderd gulden. De door Van Oeckelen in het bestek voorgestelde regis-
ters van het orgel waren: prestant 4 voet, octaaf 2 voet, holpijp 8 voet, fluit 4 voet, dwarsfluit 
8 voet discant, kwint 1½ voet en mixtuur 3 sterk. De dispositie werd uiteindelijk enigszins 
gewijzigd. Cornet 3 sterk kwam in plaats van dwarsfluit 8 voet discant.25

De kerkvoogden gingen akkoord met de offerte van Van Oeckelen en startten binnen 
de Nederlands-hervormde gemeente een geldinzameling.26 De gemeenteleden konden 
kiezen voor het doen van een gift of het verschaffen van een renteloze lening. Circa vijftig 
contribuanten schreven samen in voor iets meer dan zeshonderd gulden, waaruit we 
kunnen opmaken dat het weer in gebruik nemen van het orgel een breed gedragen wens 
binnen de Nederlands-hervormde gemeente was.

Op 16 januari 1827 had het Provinciaal College van Toezicht op de kerkelijke admini-
stratie van de kerken in Noord-Brabant toestemming gegeven om tot reparatie van het 
orgel over te gaan, zodra alle toegezegde gelden ingevorderd waren. Het College van 
Toezicht ging niet akkoord met het verzoek van de Zwaluwse kerkvoogden om ter bestrij-
ding van de kosten van de organist en het onderhoud van het orgel een derde zakje (collec-
te) te doen rondgaan. De kerkvoogden hadden in hun verzoekschrift vermeld dat het orgel 
sedert 1794 onbruikbaar was.27 Het kerkorgel werd bij de Franse inval zwaar beschadigd.28

Begin 1828 bracht Weeland het oude orgel met de kar naar Breda. Daar werd het door 
Van Oeckelen gerenoveerd en vervolgens door Weeland weer per kar teruggebracht naar 
Hooge Zwaluwe.29 Direct na de oplevering werd het orgel in gebruik genomen door orga-
nist Wouter van Bezouwen bijgestaan door orgeltrapper Lambert de Visser, die daar een 
traktement van respectievelijk dertig en zes gulden per jaar voor ontvingen.30
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Cornelis van Oeckelen stelde in zijn kwitantie dat hij een nieuw kerkorgel had geleverd 
maar dat klopt niet met het bestek van het orgel.31 Van Oeckelen-orgelexpert Henk Kwaker-
naat schreef over dit orgel het volgende:

Als ik de foto zie van het oude orgel (afb. 5a links) dan bekruipt me het gevoel dat er in 
Hooge Zwaluwe geen nieuw orgel is geleverd. De dispositie heeft weinig met de visie van 
Van Oeckelen. Een en ander sluit niet uit dat hij met nieuw of gebruikt pijpwerk het 
bestaande orgel heeft opgeknapt. Stilistisch past de orgelkast ook niet binnen het Van 
Oeckelen patroon.32

Deze constatering van Kwakernaat op basis van vergelijkend onderzoek klopt met onze 
bevindingen op basis van archiefstukken. Cornelis van Oeckelen had het orgel van Johannes 
Baars vernieuwd met behoud van onder andere het door Baars vervaardigde orgelfront. 
Daarom zullen we in het vervolg van het artikel voor dit orgel de benaming ‘Van Oeckelen-
Baars-orgel’ gebruiken.

| Wijziging Van Oeckelen-Baars-orgel

Het Van Oeckelen-Baars-orgel bleef ruim 56 jaar onveranderd. Op 21 augustus 1884 bracht 
A. van den Haspel, orgelmaker te Rotterdam, een offerte uit voor het schoonmaken, stemmen, 
opnieuw intoneren en repareren van het orgel.33 De kosten daarvoor waren 220 gulden. Ook 
bood hij aan om voor 190 gulden de onbruikbare mixtuur te vervangen door een bourdon 
16 voet. Ten slotte stelde hij voor om een voetpedaal met regeerwerk voor het orgel te 
maken à raison van zestig gulden. Daarmee zou het orgel volgens hem een ronde volle toon 
krijgen en meer aan de eisen van die tijd voldoen. De kerkvoogden gingen op 22 augustus 
1884 akkoord met de offerte en kort daarna werden de werkzaamheden door Van den 
Haspel uitgevoerd.34

| Kerkbrand

Bijna 26 jaar later voltrok er zich een grote ramp in Hooge Zwaluwe. In de avond van 7 juni 
1910 brandde door hevig onweer het kerkgebouw af.35 De bliksem was boven in de toren 
geslagen. Zelfs met hulp van de brandspuiten uit andere gemeenten had men het kerkge-
bouw niet kunnen behouden. Ook het Van Oeckelen-Baars-orgel ging bij de brand verloren. 
Gelukkig is er nog een mooie foto van het orgel van voor de brand bewaard gebleven. Daar-
op zien we het door Baars vervaardigde orgelfront. Het orgel was voorzien van een grote 
kap. Dat verklaart de relatief grote afmetingen van het orgel zoals die vermeld stonden in de 
voor Van der Borch in 1773 gemaakte memorie. De daar genoemde maten, 7 meter hoog en 
4,2 meter breed, waren dus blijkbaar de afmetingen van het orgel met de bijbehorende kap.

In 1911 bouwde kerkorgelfabrikant A. Standaart uit Rotterdam een geheel nieuw orgel 
voor de Nederlands-hervormde kerk te Hooge Zwaluwe.36
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| Conclusie

Het eerste orgel van de protestantse kerk te Hooge Zwaluwe werd gebouwd door Johan-
nes Baars. Hij was meester-chirurgijn te Lage Zwaluwe en had het orgel op eigen kosten 
gebouwd onder de voorwaarde dat hij er als bezoldigd organist zou worden aangesteld. 
Op Hemelvaartsdag 1766 bespeelde Johannes voor de eerste keer het orgel. Toen hij uit 
Lage Zwaluwe vertrok werd het orgel niet meer bespeeld. Het stadsbestuur van Willemstad 
toonde in 1774 belangstelling voor het orgel maar omdat het orgel niet voldeed aan de eisen 
voor de kerk aldaar ging de aankoop niet door. Tijdens de Franse inval werd het orgel zwaar 
beschadigd. De Bredase orgelmaker Cornelis van Oeckelen vernieuwde het orgel in 1828 
maar het front van het orgel bleef grotendeels ongewijzigd. Het Van Oeckelen-Baars-orgel 
werd in 1884 door de Rotterdamse orgelmaker A. van den Haspel gewijzigd en ging bij de 
kerkbrand in 1910 verloren.

5a  Het Van Oeckelen-Baars-orgel met het orgelfront van 
Johannes Baars voor de brand. (Foto in het bezit van  
de protestantse gemeente te Hooge Zwaluwe)

5b  Binnenkant van de kerk na de brand met rechtsboven 
de afdruk van de kap van het verbrande orgel.  
(Fotocollectie Matti Herben en Ada Peele)
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