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HET DEVENTER IBACH-ORGEL:
IMPRESSIES & OVERWEGINGEN

Tussen 2010 en 2014 zijn in Nederland maar liefst drie restauraties/reconstructies van Duitse orgels uit 
het derde kwart van de negentiende eeuw gereedgekomen: die van het Friedrich Meyer-orgel (1872) in 
de St.-Josephkerk te Utrecht (2010, Gebr. Van Vulpen), van het Ibach-orgel (1864) in de St.-Gertrudis-
kerk te Bergen op Zoom (2011, Verschueren Orgelbouw) en van het Ibach-orgel (1868) in de Broederen-
kerk te Deventer (2014, Gebr. Van Vulpen).[1]
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Het mag als bekend worden verondersteld 
dat de opvattingen over negentiende-eeuwse 
Nederlandse orgels in de afgelopen halve 
eeuw drastisch zijn veranderd: van produc-
ten uit de zogenoemde vervalperiode tot ook 
van rijkswege erkende monumenten.  [1]

Die herwaardering begon bij het werk van 

[1] Zie de in de literatuuropgave genoemde 
artikelen van respectievelijk Cees van der Poel, 
Peter van Dijk en Rogér van Dijk.

Ibach teruggewonnen. Dat is een opmerkelij-
ke verrijking van het Nederlandse orgelbezit, 
met een uitstraling tot over de landsgrenzen. 
Wie een Ibach of een Meyer naar waarde wil 
leren schatten, kan slechts in Nederland te-
recht. In de voormalige DDR is een flink aan-
tal midden-negentiende-eeuwse orgels van 
Duitse orgelmakers materieel goed bewaard 
gebleven (diverse daarvan zijn inmiddels al 
respectvol gerestaureerd), maar daaronder 
zijn geen Ibachs of Meyers. 
De voortreffelijke restauraties van de ge-
noemde orgels te Utrecht, Bergen op Zoom 
en Deventer zijn alle het resultaat van minuti-
eus onderzoek en van hoogstaande ambach-
telijke en artistieke orgelbouw.

Het Utrechtse Meyer-orgel was sedert de 
bouw weliswaar niet ingrijpend gewijzigd, 
maar het genoot voor de restauratie niet de 
bekendheid die het – sedert 2010 nog meer 
– verdient. Het is dan ook zeer verontrustend 
dat de toekomst van dit unieke orgel door de 
aangekondigde sluiting van het kerkgebouw 
wordt bedreigd.
Het Bergse orgel had zijn oorspronkelijke 
identiteit feitelijk verloren. Slechts het front 
en de schitterende orgelbank getuigden van 
een glorieus verleden, de orgelklank had wei-
nig meer met Ibach van doen. De resultaten 
van de ‘wedergeboorte’ worden inmiddels 
internationaal hoog geprezen.

De Ibach in Deventer was eveneens nog 
slechts een schaduw van het concept-1868. 
Weliswaar bleek de intonatie van het Ibach-
pijpwerk aanzienlijk minder aangetast dan in 
Bergen op Zoom het geval was, maar de oor-
spronkelijke technische aanleg was vrijwel 
geheel verdwenen. Het in 1955 drastisch ver-
timmerde front, met het toen toegevoegde 
middengedeelte, maakte vriendelijk gezegd 
een uiterst hybride indruk. 

Die typering was – in de herinnering van 
Peter van Dijk – ook van toepassing op het 
klankbeeld. De klank van het Positief, met 
uitsluitend pijpwerk uit 1955, stond in schril 
contrast met die van het historische pijp-
werk, en vooral op het Zwelwerk ‘botsten’ 
de registers uit 1955 met die uit 1868. Het 
Ibach-pijpwerk zelf klonk vrij futloos, mede 
als gevolg van de in 1955 (en mogelijk ook 
in 1984) verlaagde winddruk, en de voor 
midden-negentiende-eeuwse Duitse orgels 
zo karakteristieke geprononceerde toonaan-
zet was bijna verdwenen. Het was een in de 
rooms-katholieke kerkmuziekpraktijk goed 
bruikbaar, maar niet bijzonder inspirerend 
orgel.
De vorig jaar voltooide restauratie heeft dat 
beeld totaal omgegooid. We horen en zien nu 
weer een ‘einheitlich’ Ibach-orgel. 

AKOESTIEK
Het genieten van de orgelklank wordt in de 
Broederenkerk danig gehinderd door de se-
dert de laatste kerkrestauratie ronduit ramp-
zalige akoestiek. De gladde plavuizen (op een 
betonlaag) zorgen voor een overgedimensi-
oneerde, chaotische en qua frequentiespec-
trum onevenwichtige nagalm. De laagste 
tonen worden verhoudingsgewijs snel ge-
dempt, het bariton-tenorgebied wordt daar-
entegen overmatig bevoordeeld, zeker ook in 
vergelijking met de hoogste frequenties. 
De zeer matige ‘verstaanbaarheid’ van de or-
gelklank in de kerk wordt nog eens versterkt 
door de grote lege vloerruimte tussen het en-
treeportaal en de achterste rij stoelen. 

Ondanks deze ongunstige akoestische para-
meters blijft de klankintensiteit tot ver in de 
richting van het koor overeind. 
Als de organist zijn/haar tempi rustig neemt 
en vooral duidelijk fraseert en ‘ademt’, valt er 
ondanks de nagalm heel veel te genieten. 

de orgelmakers Smits (Reek) en inmiddels is 
pneumatiek al geen vies woord meer. Niet 
alleen orgels van Nederlandse orgelmakers, 
ook instrumenten van Cavaillé-Coll en zijn 
navolgers in Nederland profiteerden van 
deze groeiende herwaardering. 
Negentiende-eeuwse orgels van Duitse kom-
af deelden – behalve in Limburg – veelal niet 
in deze renaissance; bij restauraties werden 
niet-originele, stilistisch afwijkende delen ge-

handhaafd en er werden zelfs vaak nog meer 
wijzigingen aangebracht. In Limburg werden 
diverse negentiende-eeuwse Rijnlandse or-
gels (met name die van de Gebr. Müller uit 
Reifferscheidt en Wilhelm Koulen uit Heins-
berg) daarentegen wel in hun oorspronkelijke 
toestand teruggebracht. 

Inmiddels zijn dus ook het enige Meyer-orgel 
in Nederland en twee orgels van de firma 

FRONT & ORGELKASTEN
Met veel speurzin, inlevingsvermogen en 
vakmanschap zijn de orgelkasten overtui-
gend gereconstrueerd. De nieuwe delen zijn 
uiterst zorgvuldig bijgekleurd. Wat betreft 
het front vinden wij het alleen jammer dat de 
luchtboog tussen beide orgelkasten niet in ere 
hersteld kon worden. De aanwijzingen voor 
een reconstructie van de luchtboog – een af-
beelding in de Ibach-catalogus van 1885 en 
foto’s van vóór 1983 – waren niet eenduidig. 
Wel was duidelijk dat de boog de boventra-
ceringen van het westvenster achter/tussen 
beide orgelkasten had versluierd. Die boog 
vormde echter wel een belangrijk visueel 
verbindend element tussen de orgelkasten, 
dat nu wordt gemist. Kennelijk vond men het 
in 1867 geen probleem dat het orgelontwerp 
de venstertraceringen uit 1865/1866 verslui-
erde, zodat de vraag rijst waarom dat anno 
2014 wel als probleem is gezien. De beslissing 
om de luchtboog niet te reconstrueren viel 
overigens buiten de verantwoordelijkheid 
van orgeladviseur en -restaurateur.

CLAVIATUUR & SPEELAARD
De claviatuur is op basis van oude foto’s en 
gegevens, alsmede authentieke elementen in 
andere Ibach-orgels, gereconstrueerd. Het 
meubel zelf is fraai (bij)gekleurd, maar de 
orgelbank en het pedaalklavier zijn ‘naturel’ 
gelaten. Over een decennium zullen die zon-
der twijfel patina hebben gekregen, maar nu 
steken ze wat bleekjes af bij de warme kleur 
van hun omgeving.
De mechanieken zijn zorgvuldig aangelegd 
in Ibach-stijl. De toetsdruk en -diepgang 
passen goed bij de grootte van het orgel. De 
speler voelt dat hij een fors orgel onder han-
den en voeten heeft zonder zich wat betreft 
speelsnelheid geremd te hoeven voelen. De 
speelaard is prettig precies, aan- en afspraak 
van de pijpen zijn goed te beïnvloeden. Dat 

Het Utrechtse Meyer-orgel. Foto: Cees van de Poel Het Bergse Ibach-orgel. Foto: Jan Smelik Het Deventer Ibach-orgel. Foto: Jan Smelik
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geldt ook voor de toetsen die met voorven-
tielen (basladen hoofdwerk en pedaal) zijn 
verbonden, en dat is een extra compliment 
aan de orgelmaker. 
Twee details: voor het met één voet glijden 
van een pedaaltoets naar een ‘buurman’ zou 
het plezieriger zijn als de pedaaltoetsen aan de 
zijkanten ietsje meer waren afgerond en door 
de combinatie van een diepe voetenplank en 
(boven)toetsen met een Ibach-maatvoering 
lijken de boventoetsen bij pedaalspel als het 
ware wat in de weg te zitten.

WINDKARAKTERISTIEK
Ook hier zijn ter reconstructie Ibach-princi-
pes gevolgd. Het orgel staat prachtig in zijn 
wind, ook in het volle werk. Stabiliteit gaat 
gepaard met voldoende souplesse, ook bij 
akkoordspel met het volle werk. 

DISPOSITIE-CONCEPT EN KLANKBEELD
De geschriften van de Weimarer organist en 
organoloog Johann Gottlob Töpfer (1791-
1870) hadden in Duitsland – maar bijvoor-
beeld ook in Nederland – grote invloed (zie 
kadertekst).[2] 
Hoe groot de invloed van Töpfer ook was, 
iedere orgelmaker paste eigen dispositie-
nuances toe. Zo voerde Richard Paul Ibach, 
de maker van de orgels in Bergen op Zoom 
en Deventer, de prestanten 3’ en 2’ steeds als 
aparte registers uit en voorzag hij de hoofd-
werk-mixtuur in Deventer van een tertskoor 
(in Bergen op Zoom noemde hij de tertsmix-
tuur nog Scharff). Wat de tongwerken be-
treft verloochende hij zijn Rijnlandse orgel-
makersopleiding – bij de firma Dreymann in 
Mainz – niet. Zijn trompet- en hoboregisters 
hebben opslaande tongen en een in vergelij-
king met andere Midden-Duitse tijdgenoten 
meer eclatant klankkarakter. 

Het is goed om te bedenken dat in het tweede 
en derde kwart van de negentiende eeuw in 
Duitsland ‘lückenlose’ (de)crescendi – zoals 
bij Reubke of Liszt vereist – slechts op orgels 
met minstens drie manualen echt goed ge-
realiseerd konden worden. De klanksterkte-
gradaties tussen het eerste en tweede ma-
nuaal werden dan nog verfijnd middels het 
derde (en vierde) manuaal. Het zeer geleide-
lijk kunnen crescenderen van pianissimo tot 
fortissimo wordt op tweemanuaals orgels pas 
in het laatste kwart van de negentiende eeuw 
nader ontwikkeld. 
Van de nabloei van klassieke klank getuigen 
orgels uit de periode vóór circa 1870 van bij-
voorbeeld Carl August Buchholz, Friedrich 
Meyer en Richard Paul Ibach. De labialen 
hebben een ‘kruidige’ aanspraak, mede door 

[2] Met name Die Orgel (Weimar 1843) en 
Lehrbuch der Orgelbaukunst (Weimar 1855).

het spaarzaam aanbrengen van kernsteekjes, 
open pijpvoeten en ruime kernspleten (Buch-
holz en Ibach passen bovendien geen expres-
sions toe) en de plena zijn nog transparant. 
Deze elementen geven een extra dimensie 
aan de werken van Mendelssohn, Schumann, 
Rinck, Hesse, Merkel en ook Rheinberger. De 
voorschriften van deze componisten voor 
zachtere registraties laten zien dat piano- of 
mezzoforte-soli met labiale achtvoets regis-
ters (al dan niet aangevuld met zachte vier-
voets stemmen) of een zacht tongwerk (Fa-
got-Hobo) werden uitgevoerd, en forte-soli 
bijvoorbeeld met de Trompet 8’ of de Cornet 
(beide met labiale ‘opvulling’). 

Die plenum-helderheid, die pijpaanspraak, 
die kleurrijke keur aan solistische register-
combinaties en de forte-piano-gradaties 
tussen de beide manualen, zijn de muzikale 
kracht van het Deventer Ibach-orgel. Dat 
alles wordt ondersteund door een op klank-
volheid en grondtonigheid geconcipieerd 
pedaal, waarin slechts de Violoncello 8’ een 
geprononceerde aanspraak heeft, doch veel 
minder ijl strijkend is dan violoncello’s van 
latere Duitse bouwers. 

De achtvoets labialen van de manualen zijn 
in Deventer nadrukkelijk op elkaar betrok-
ken qua klanksterkte en vullen, in combina-
ties, elkaar qua klankkarakter aan. De Praes-
tant 8’ is het sterkste labiaalregister, met een 
duidelijke aanspraak en een boventoonrijke 
klank. 
De Viola di gamba 8’ is zachter, maar met een 
langzamer en geprononceerder aanspraak; 
het klankkarakter is snijdender, als soloregis-
ter gebruikt doet het aan een zacht tongwerk 

denken. De Fluit major 8’ heeft een met de 
Praestant 8’ vergelijkbare aanspraak en een 
heldere volheid. 
De Holpijp 8’ is zachter en grondtoniger dan 
de Fluit major. Fluit major en Holpijp zijn bei-
de nieuw en misschien hadden de verschillen 
tussen beide registers iets groter kunnen zijn 
door de Holpijp iets zachter en grondtoniger 
te maken. Dat zou de Holpijp bovendien ge-
schikter maken als begeleiding van een so-
lostem met enkele labiale achtvoeten op het 
Bovenwerk. Wel is het opmerkelijk dat het 
metalen gedeelte van de Holpijp (vanaf c) in 
1955 werd verwijderd en dat in plaats daar-
van pijpwerk van de Fluit douce 4’ (Boven-
werk) werd gezet. Wellicht vond men de Hol-
pijp in 1955 te luid en is de klanksterkte van 
de reconstructie conform Ibachs intenties. 

De disponering van de Bassethoorn 8’ in 
plaats van een – gebruikelijke en sterkere 
– vioolprestant 8’ op het Bovenwerk is 
opmerkelijk. Ibach heeft nog gepoogd de 
overeengekomen Bassethoorn te vervangen 
door een vioolprestant, maar organist Mün-
ninghoff heeft daar een stokje voor gestoken. 
Eigenlijk mogen wij hem daarvoor wel dank-
baar zijn, want de Bassethoorn, die een strij-
kende aanspraak paart aan een ‘zoete’ klank, 
is een ronduit schitterend register. 
De Salicionaal 8’ en de Fluit travers 8’ zijn 
de zachter klinkende ‘zusjes’ van respectie-
velijk de Viola di gamba 8’ en de Fluit major 
8’. De Fernfluit 8’ is een zachtere variant van 
een gemshoorn 8’ en kleurt de andere labiale 
achtvoeten van het Bovenwerk prachtig bij. 
De Roerfluit 8’ is zowel helderder als zach-
ter dan de Holpijp 8’ van het Hoofdwerk. De 
disponering van een Fugara 4’ op het Boven-
werk is geheel in lijn met de aanwezigheid 
van de Bassethoorn 8’. 
Bij een vioolprestant 8’ zou men in deze 
stijl eerder een eng gemensureerde octaaf 
4’ verwachten. Door combinatie met de 
Gemshoorn 4’ functioneert de Fugara 4’ 
toch goed als ‘klank-middenrif’ wanneer de 
heldere en vrij sterke Flageolet 2’ wordt bij-
getrokken. 
De zestienvoets labialen voegen een voor-
name grandeur toe aan de grondstemmen. 
De viervoets labialen zijn qua sterkte en ka-
rakter op elkaar afgestemd en helderen de 
achtvoeten fraai en subtiel op. Bij de combi-
natie Bourdon 16’-Salicionaal 8’-Fugara 4’ in 
Deventer zou waarschijnlijk zelfs Karg-Elert 
zijn vingers aflikken. 

De Trompet 8’ van het Hoofdwerk is Rijn-
lands krachtig en boventoonrijk. Samen met 
de grondstemmen (tot en met de 2 voet) en 
de Cornet ontstaat een deftig negentiende-
eeuws grand jeu. De Fagot 16’ voegt daar-
aan nog meer grandeur toe, de Mixtuur zorgt 

vervolgens voor zowel extra kracht als brille.
Boven bij het orgel hoort men in de Fagot 
& Oboe 8’ van het Bovenwerk duidelijk de 
overgang van keel- en de bekervorm op c1, 
maar beneden in de kerk is dat verschil ver-
dwenen  en klinkt – met labiale opvulling – 
een karakteristiek solo- en ensemble-register. 
Zo is er over de akoestiek toch nog iets posi-
tiefs op te merken.
De pedaaltongwerken hebben verschillende 
klankfuncties: de Bazuin 16’ levert 
klankkracht en grondtoonbelijning in grotere 
registraties, de Trompet 8’ van het Pedaal 
voegt daaraan extra kracht en helderheid 
toe en de Clairon 4’ zorgt voor een mixtuur-
achtige brillance.

BESLUIT
Wij zijn zeer onder de indruk van de Ibach-
reconstructie in Deventer. Dankzij het inten-
sieve onderzoek van orgeladviseur Rogér van 
Dijk, het inlevingsvermogen van de orgelma-
kers Gebr. van Vulpen en de samenwerking 
met de RCE in de persoon van Wim Diepen-
horst, hebben we er weer een heel bijzonder, 
sterk van Nederlandse negentiende-eeuwse 
orgels afwijkend instrument bij gekregen. 
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DISPOSITIEVOORBEELDEN 
VAN JOHANN GOTTLOB TÖPFER

Interessant is een vijftal in grootte oplo-
pende dispositievoorstellen die Johann 
Gottlob Töpfer geeft in Die Orgel: één 
manuaal en pedaal met 7 stemmen, twee 
manualen en pedaal met 12, 18 en 27 re-
gisters, drie manualen en pedaal met 42 
registers.[i]   [1] 
De prioriteiten liggen bij voldoende acht-
voets grondstemmen en een krachtig 
plenum (met schärfende registers). Zelfs 
het voorbeeld met 7 stemmen vermeldt al 
een mixtuur (op 2’-basis, zonder een afzon-
derlijk 2’-register) en een pedaalsubbas 16’. 
Daar komen in de grotere dispositiemodel-
len eerst 16’- en 8’-labialen bij, vervolgens 
een doorslaande pedaalbazuin 16’ en dan 
andere trompetregisters. 
Het tweede klavier is wat alle registers 
betreft een zachtere variant van het hoofd-
werk, maar met bijvoorbeeld een Geigen-
principal 8’ (op zichzelf een ‘Abstufung’ 
van de hoofdwerkprestant 8’) kan ook een 
solostem gespeeld worden. 
Pas na drie achtvoets en twee viervoets 
labialen doet op het tweede klavier een 
tweevoets fluitregister zijn intrede. Trou-
wens, op het hoofdwerk is de octaaf 2’, 
indien gedisponeerd, door Töpfer steeds 
met een 2 2/3’-koor aangevuld (als een 
ruispijp après la lettre). Op het hoofdwerk 
komt een trompet 8’ pas na de cornet 
(vanaf g, met een extra koor vanaf c’); 
beide registers kunnen – zo blijkt ook uit 
diverse registratie-aanwijzingen bij mid-
den-negentiende- eeuwse Duitse orgelmu-
ziek – zowel solistisch als in akkoordspel of 
polyfonie worden gebruikt. Pas in het drie-
klaviers-voorstel wordt een samengestelde 
vulstem (Scharf)  op het tweede manuaal 
voorzien (het hoofdwerk heeft daar een 
mixtuur en een cornet). Töpfer geeft het 
register mixtuur een samenstelling met 
octaven en kwinten, de cornet (iets wijder 
gemensureerd dan de prestantregisters) 
heeft uiteraard een tertskoor, maar de 
scherp ook.[ii] [2] 
Opmerkelijk is dat Töpfer het register Oboe 
8’ (tweede manuaal) wel opneemt in de 
dispositie van 18 registers maar niet in die 
van 27 stemmen (vervolgens dan weer in 
het driemanuaals model). Een zacht tong-
werk is duidelijk het sluitstuk van de dispo-
sitie van een tweede manuaal. Töpfer wil 
alle tongwerken van doorslaande tongen 
voorzien.

[i] Die Orgel 195-202. Töpfer geeft daar eerst nog 
een voorbeeld van een positief met drie registers 
(twee achtvoets fluiten en een Principal 4’).

[ii] Waarschijnlijk ontleende hij, al dan niet 
indirect, de mixtuur- en de scherp-samenstelling 
aan de Berlijnse gewoonte dienaangaand, 
geïnitieerd in de achttiende eeuw door Joachim 
Wagner en in de negentiende eeuw voortgezet 
door de familie Buchholz.
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