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«’T WAS BÄTZ DIE KONSTENAAR»
AANVULLINGEN OP DE BIOGRAFIE VAN JAN HENDRIK HARTMAN BÄTZ

Dankzij onderzoek ter gelegenheid van orgelrestauraties is er de laatste jaren meer bekend geworden 
over het werk van Johann Heinrich Hartmann Bätz (1709-1770). Omdat zowel de archieven rondom de 
orgels als de instrumenten zelf regelmatig aangeven dat de ‘standaardliteratuur’ lacunes bevat, leek het 
de moeite waard enkele ‘basisbronnen’ opnieuw te bekijken. Hoewel de oogst vooralsnog niet kan re-
sulteren in een complete herschrijving van Bätz’ biografie – hiervoor is veel meer (tijdrovend) onderzoek 
nodig – lijkt de tijd rijp om enkele van de thans gevonden archivalia reeds publiek te maken. Dit artikel 
kan dan ook beschouwd worden als een bijdrage tot completering van door Gert Oost gepubliceerde 
gegevens in zijn dissertatie De orgelmakers Bätz (1739-1849): een eeuw orgelbouw in Nederland  (Alphen 
aan den Rijn 1975).

JAAP JAN STEENSMA

DE VESTIGING VAN EEN BÄTZ-TRADITIE 
De naam van Johann Heinrich Hartmann 
Bätz, die in de bronnen – zeker na circa 1750 
– het meest in zijn vernederlandste vorm 
‘Johan (Jan) Hendrik Hartman Bätz’[1]  voor-
komt, is nauw met de stad Utrecht verbon-
den.De Domstad had tussen de tweede helft 
van de vijftiende en de eerste decennia van 
de zeventiende eeuw een ononderbroken 
orgelbouwtraditie – een eerste Utrechtse 
orgelschool –  gekend: van Peter Gerritz. tot 
en met Dirck Peterz. de Swart. Vervolgens 
waren er in Utrecht slechts kleine orgelma-
kerijen gevestigd, die zich voornamelijk met 
onderhoud en kleine verbouwingen bezig-
hielden. Grotere projecten werden toever-
trouwd aan orgelmakers van buiten Utrecht. 
Het is Jan Hendrik Hartman Bätz – of ‘opa 
Bätz’, zoals Utrechtse orgelmakers hem nu 
nog wel eens knipogend aanduiden – die 
in 1739 in Utrecht een nieuwe, succesvolle 
orgelmakerij vestigt. Deze orgelmakerij zal 
de basis vormen van wat, met enige fanta-
sie, een ‘Tweede Utrechtse Orgelschool’ ge-
noemd zou kunnen worden. Wortelend in het 
werk van Christian Müller, krijgt deze Bätz-

[1] Omdat Bätz rond 1750 voor een ‘verneder-
landsing’ van zijn naam gekozen lijkt te hebben, 
leek het ‘juister’ hem in het vervolg met die Ne-
derlandse variant aan te duiden. 

delijk op Bätz doelt wanneer hij op 6 decem-
ber 1738 verklaart ‘dat zijn meesterknecht 
eerstdaags een eigen bedrijf zal beginnen’.[7] 
In 1739 laat Bätz zich inschrijven bij de Lu-
therse Gemeente te Utrecht: ‘Johan Henrich 
Hartman Peetz, gebürtig von Franckenro-
da in Sachsen Gotha, ist ein orgelmacher’.[8] 

[7] Oost, De orgelmakers Bätz, 46.

[8] Het Utrechts Archief, Lidmatenregister 1669-
1749 van de Evangelisch-Lutherse Gemeente 
te Utrecht, toegangsnummer 714-3, inv.nr. 78. 
Oost, wiens transcriptie enigszins afwijkt, wijst op 
het feit dat ‘Peetz’ op een later moment is door-
gehaald en gecorrigeerd tot ‘Bätz’. Men kan, op 
basis van de consolidatie van de spellingswijze na 
ca. 1750, aannemen dat deze correctie na dat jaar 
heeft plaatsgevonden. Het naderhand corrigeren 
van namen in de lidmatenboeken kwam maar af 
en toe voor. Zo zijn de namen van de gebroeders 
Rieder (messenmakers, ingeschreven ‘Tegens het 
Paas-feest’ in 1737) veranderd in ‘Reuter’, in een 
handschrift dat overeenkomt met het handschrift 
dat Bätz’ naam wijzigde.
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Frankenroda  in het DuitseThüringen, geboorteplaats van J.J.H. Bätz. Foto: Torsten Jung

traditie in de volgende decennia een eigen 
gezicht. Sinds Jan Hendrik Hartman Bätz zijn 
kwalitatief hoogstaande orgelmakers tot op 
de huidige dag in Utrecht werkzaam geble-
ven. Al deze orgelmakers voel(d)en zich op 
een of andere manier nog wel verwant met 
het werk van de oude meester.

BÄTZ’ DUITSE JAREN (1709-1733)
Jan Hendrik Hartman Bätz was afkomstig uit 
Frankenroda (ongeveer halverwege tussen 
Eisenach en Mühlhausen) in de landstreek 
die werd aangeduid met Sachsen-Gotha. 
Het is opvallend dat alle gegevens die met 
zekerheid betrekking hebben op J.H.H. Bätz’ 
afkomst en opleiding (vader Adam Gideon, 
broer Johan Hendrik Willem en leermeester 
Christoph Thielemann) ontleend zijn aan 
archivalia die zich thans in Nederland bevin-
den. Deze archivalia zijn het lidmatenregister 
van de Lutherse Gemeente Utrecht en het 
prachtig ogende ‘getuigschrift’ dat Jan Hen-
drik Hartman van Thielemann meekrijgt.[2] 
Uit een herlezing van enige bronnen is een 
aanknopingspunt gevonden dat, bij toekom-
stig onderzoek, Bätz’ afkomst zou kunnen 
verduidelijken. Gert Oost heeft erop gewe-

[2] vgl. Oost, De orgelmakers Bätz, 8-10. Dit 
document bevindt zich in het Bätz-Witte archief 
van de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

onderzoek in Duitsland, de basis van nieuwe 
onderzoeksresultaten kan vormen. Daar-
bij moet echter opgemerkt worden dat het 
woord ‘neef’ in de achttiende eeuw ruim kon 
worden opgevat. Verder zij nog vermeld dat 
Domorganist Fischer, geboren te Ingersleben, 
afkomstig was uit hetzelfde cultuurgebied.
Blijkens het getuigenis dat de hof-orgelmaker 
van Gotha, Christoph Thielemann, in 1733 
afgeeft, was Bätz in 1729 als twintigjarige 
meubelmakersgezel bij hem in de leer gegaan. 
Als Bätz Thielemann na vier jaar verlaat, is 
hij ‘orgelmakersgezel’ (dus geen ‘meester-
knecht’). Er zijn verschillende bronnen die 
aangeven dat Bätz bij Christian Müller is gaan 
werken.[6] Het probleem is echter dat er uit de 
periode 1733-1738 geen document bekend is 
dat zijn naam noemt. Van groot belang is de 
verklaring van Christian Müller die vermoe-

[6] Oost, De orgelmakers Bätz, 11-12 en 46.

De omschrijving suggereert dat Bätz dan de 
status van volleerd orgelmaker heeft bereikt. 
Over Bätz’ werkzaamheden in de periode 
direct voorafgaand aan, en ten tijde van zijn 
werk bij Müller, doen verschillende verhalen 
de ronde. 

TWEE OVERLEVERINGEN UIT DE EERSTE 
‘HOLLANDSE’ JAREN (1733-1739/1842-1843)

In de negentiende en twintigste eeuw is Jan 
Hendrik Hartman Bätz in verband gebracht 
met de twee beroemdste orgels van Neder-
land: het oude orgel van de NicolaÏkerk te 
Utrecht en het Müller-orgel in de St.-Bavo 
van Haarlem. Het is echter niet duidelijk of 
de relatie tussen Bätz en deze specifieke or-
gels zo sterk is als wel is aangenomen.
Het is mogelijk dat bedrijfseconomische be-
langen in de negentiende eeuw (het ‘constru-
eren’ van een ‘goede naam’) een rol hebben 
gespeeld bij nadere mythevorming rondom 

zen dat Johannes Christoffel Meng in 1771, 
na het overlijden van Jan Hendrik Hartman 
Bätz, het ‘administrerend’ voogdijschap over 
zijn kinderen overneemt van de dan zeven-
tig-jarige Domorganist Johan Philip Albrecht 
Fischer.[3] Naar nu blijkt, is deze Johannes 
Christoffel Meng afkomstig uit Hallungen, 
een plaatsje op een afstand van zo'n acht ki-
lometer van Frankenroda.[4] Daarnaast refe-
reert Bätz’ weduwe Johanna Maria Liepoldes 
in het door Oost geciteerde document aan 
Meng als ‘haare Neef’.[5] Dat de families Bätz 
en Meng verwant waren, lijkt een voor de 
hand liggende conclusie, die, bij toekomstig 

[3] Oost, De orgelmakers Bätz, 17.

[4] Het Utrechts Archief, Lidmatenregister 1750-
1801 van de Evangelisch-Lutherse Gemeente 
te Utrecht, toegangsnummer 714-3, inv.nr. 79 
vermeldt ‘tegen Pasen 1756’: ‘Johan Christoph 
Meng, gebürtig von Hallungen in Gothaischen, 
wohnet beij Juffr. von Bottestein (Bettenstein?)’.
In Het Utrechts Archief, Lijst der nieuwe burgers, 
(laatstelijk geraadpleegd via http://vpnd.nl/
bronnen/ut/utrecht/utrecht_burgers_in_m1740-
1765.pdf d.d. 13 maart 2015) is te lezen: ‘1759, 
18 Dec.: Meng (Johan Christoffel) geb. van 
Halingen in ’t Hertogdom Gotha, Een Winkelier’.

[5] Het Utrechts Archief, 34-4 Notarissen in de 
stad Utrecht 1560-1905, inv.nr. U205a025, akte 
nr. 45 (testament, d.d. 31 april 1771) = Oost, De 
orgelmakers Bätz, 20, noot 32.


