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Hoewel het al sinds 1885 niet meer bespeelbaar is, is het middeleeuwse Peter Gerritsz-orgel misschien wel 
het meest waardevolle orgel van Nederland. Welk boek over de orgelgeschiedenis je ook raadpleegt, overal 
wordt dit orgel genoemd; meestal voorzien van een foto van de prachtige orgelkasten.  

Het orgel werd in 1479 gebouwd als blokwerk voor de Utrechtse Nicolaïkerk en in 1547 uitgebreid door 
Peters Gerritsz’ kleinzoon Cornelis Gerritsz. De enorme ouderdom van de oudste delen maakt het orgel 
uniek, maar de latere uitbreidingen zijn minstens net zo uniek. Het Bovenwerk is bijvoorbeeld voorzien van 
springladen; de oudste in hun soort. Ook de Rugwerk-lade is nog 16e-eeuws. De orgelkasten bevinden zich 
sinds 1952 in de Middelburgse Koorkerk.  

Het binnenwerk van het orgel is ongerestaureerd en heeft op verschillende plaatsen in opslag gelegen. De 
laatste verblijfplaats was het European Conservation Center in Zoeterwoude. Op maandag 13 juni 2022 is het 
overgebracht naar het spiksplinternieuwe CollectieCentrum Nederland (CC NL) in Amersfoort-Vathorst, pal 
aan de A28. Hier worden waardevolle objecten bewaard, die afkomstig zijn uit de vier belangrijke 
rijkscollecties. In totaal liggen er om ongeveer een half miljoen stukken van het Nederlands 
Openluchtmuseum, Paleis Het Loo, het Rijksmuseum en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het 
nieuwe centrum is voorzien van de nieuwste technische mogelijkheden en voorzieningen om materiaal veilig 
voor een lange periode te bewaren. Het is de bedoeling dat het CC NL, in ieder geval voor de komende jaren, 
de laatste bewaarplaats van het Gerritsz-orgel is. 

De verhuizing van het orgel werd uitgevoerd door Elberste Orgelmakers, onder leiding van Wim 
Diepenhorst, de specialist Klinkende Monumenten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In overleg 
met de adviseur heeft de orgelmaker rekken gemaakt waarin het het waardevolle pijpwerk rechtopstaand kan 
worden bewaard. 

Foto’s binnenwerk op de volgende pagina. 

Toch even het mythische klavier gevoeld…




