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EEN NIEUWE ORGANIST OP HET 160-JARIGE KÖNIG-ORGEL

Vooraf

Peters-RC* 2021

Woensdag 21 oktober 1936: Het 160-jarige bestaan van het König-orgel in de St.
Stevenskerk te Nijmegen wordt gepast gevierd; de dan net aangestelde organist Arie

SDT Reference Series Netherlands 1, 51-57

Peters valt de eer te beurt het bijbehorende orgelspel te verzorgen. Het zou nog 6
jaar duren voor hij mij zijn zoon mocht noemen, 8 jaar voordat het orgel in puin
gebombardeerd zou worden door onze geallieerde vrienden, en nog 33 jaar voordat
het orgel weer gerestaureerd en bespeelbaar zou zijn. Het Centraal Gebouw te
Nijmegen bood mij de eerste orgelervaring van mijn kleutertijd; ik laat het
harmonium thuis buiten beschouwing. Als kleuter verbaasde ik mij over het potlood
dat mijn vader boven een toets stak om een toets ingedrukt te houden zodat hij
twee handen plus voeten vrij had om op de ingedrukte grondtoon te improviseren.
Later kwam daar het orgel in de Opstandingskerk bij, waar ik slechts na afloop van
de dienst de trap op ging om op het einde van mijn vaders naspel te wachten. De
meeste tijd bracht ik door tussen de kerkgangers, mij verbazend over de wisselende

Lijst van organisten van de Stevenskerk te Nijmegen van voor 1780 tot en met
1936, overgenomen uit het programmaboekje ter gelegenheid van het 160-jarige
bestaan van het König-orgel, en het aantreden van de nieuwe organist.

aantrekkingskracht van de predikanten, en zuigend op het pepermuntje dat meestal
brak wanneer ik het rechtop tussen mijn tanden probeerde te zetten. Nog weer later
waren ook de orgels van de Noorder- en Zuiderkapel van de Stevenskerk
beschikbaar; mijn voorkeur ging uit naar het ‘van Vulpen positief met de zwarte
toetsen’ van de Zuiderkapel. Over mijn latere orgellessen als biologiestudent bij
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Theo Teunissen in Utrecht zal ik maar zwijgen; ik heb veel geleerd van hem, maar

*Corresponding author at http://www.deTraditie.nl

mijn vorderingen waren teleurstellend. Het studeren in de Wilhelminakerk bracht mij
er overigens wel toe een huis in de buurt te kopen, al studeerde ik later af en toe in
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de Nieuwe Kerk, vlak bij mijn werk. Het König-orgel uit Nijmegen vind ik eigenlijk wat
klagelijk klinken; alsof het pijn heeft. Deze gedachten en andere wellen op wanneer

____

ik probeer de nalatenschap van mijn vader te sorteren. Daarbij kwam ik het
navolgende programmaboekje van 1936 tegen. Ach, kijk maar. Omwille van de
leesbaarheid heb ik de nummering (blz. 52 t/m 57) weggelaten en het ‘format’ niet
aangepast.
Almere, 20210414
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WOENSDAG 21 OCTOBER 1936
DES AVONDS 8 UUR
in de

GROOTE OF ST. STEVENSKERK
rer gelegenheid van he^
160-JARlG BESTAANVANHETORGEL
en

DE INDIENSTTREDING VAN DEN ORGANIST ARIE PETERS

Zooals velen bekend zai zijn, heeft de Kerkvoogdij in overleg
met de Riikscommissie voor Monumentenzorg, de eerste en
noodige stappen verricht om zoo mogelijk tot restauratie van
ons kerkgebouw te geraken, d.w.z, reeds sedert enkele maan-

den is de architect, de Hear B. van Bilderbeek bezig om te komen
tot een begrooting van kosten, welke een eventueele restau
ratie vereischt; binnen eenigen tijd hoopt men daarmede gereed
te zijn. Dan volgen nog vele en crnstige vragen, welker beant-

woording niet geinakkelijk zaI zijn en vele moeilijkheden zullen

n de j.i gehoifden Gecomb. Vergadering van Kerkvoogden en

nog zijn te overwinnen.

Notabelen voiid een voorstel van het College van Kerkvoogden

Van een en ander zaI t.z.t mededeeling worden gedaan in de

een goed onthaai ; dit voorstel betrof het houden van een

Zondagsbode en Wijde Wegen.

biiitengewonen dienst in het kerkgebouw ter gelegenheid van
het 160-iarig bestaan van ons schoone orgel; tevens bestond

Hoe het zij, een ding is noodig: dat de gansche Gemeente

de mogelijkheid, dat de nieuw benoemde organist Arie Peters,

medewerkt en blijk geeft, dat de toestand van haar bedehuis
haar niet onverschillig is I

opvolger van onzen onvergeteliiken organist W. de Vries, het

orgel voor het eerst in het openbaar zou bespelen. Bii het einde

Hoe indrukwekkend de ruimtebegrenzing van onze oude kathe-

van den dienst zou een collecte kunnen worden gehouden ten
bate van het restauratiefonds van ons bedehuis. Ook de Kerkeraad heeft zich met het voorstel kunnen vereenigen en het is

draa! moge zijn, hoeveel schooner zaI het interieur zich toonen

als de witkalk is verdwenen, als er zooveel is hersteld in oude
glorie !

met erkenteliikheid, dat het College van Kerkvoogden iegens

Welnu, iaten de Gemeenteleden en Belangstellenden door in
grooten getaie op te komen in onze herdenkingsdienst, toonen

den Kerkeraad van zijn dankbaarheid getuigt.

dat men belang stelt in ons kerkgebouw. Het gevraagde offer

Dat de twee oudste predikanten onzer Cemeente Ds. van
Iterson en Ds. van Selms zich bereid verklaarden den dienst te

verzuime men niet! leder gevc naar vermogen I

Bedenkt dat eendracht tot groote daden kan leiden.

leiden heeft het College van Kerkvoogden
eveneens tot groote dankbaarheid gestemd.

Het College van Kerkvoogden :

Ook spreekt dit College gaarne zijn erkentelijkheid uit jegens het Kerkkoor, dat zoo

B. NIEUWENHUIS, president
P. |. BESTEBREURTjE, secretaris

bereidwillig op zich genomen heeft den

j. HAMERSLAG, penningmeester

dienst op te luisteren en daaraan wijding

Mr. C. G. 1, BljLEVELD

te geveri.

Ir. G. VAN SPRANG.
f
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Tekst der llederen
VOLGORDE
Du bist's dem Ruhm und Ehre gebiihret.
VOTUM

Haydn
Du bist's dem Ruhm und Ehre gebiihret,
und Ruhm und Ehre bring ich dir.
Du, Herr, hast stets mein Schicksal regieret,

PSALM 89:7
GEBED

KOOR
Du bist's, dem Kuhm und hiire gebiihret

und deine Hand war iiber mir.

Joseph Haydn
Psaim 150

LEZEN: Psalm 33

Cesar Franck.

GEZANG 4: 1
TOESPRAAK Ds VAN ITER50N
(tekst; Psalm 33:3a)
ORCEL
Fantasia en Fuga in g '
TOESPRAAK

Ds

VAN

j, 5. Bach
SEE MS

(tekst: Psalm 33: 3b)

Halleluiah !
Lobt Gott in seiner Veste Macht,
Lobct ihn, seine Kraft und seine Wuiidertaten;
Lobet ihn, seinen Ruhm und seine Maiestat.
Lobet ihn mit dem Schall der Trompeten,

der Posaunen, der Harfen, des Psalters vereint!
Lobet ihti an euren Festen beim klang des lamburin,
zur Orgel und zur Laute singet, singet ihm !
Lasst fiir ihn ertdnen Zitherklang im reinen Akkord,
das die lebende Welt, alle atmenden Wesen rufen :

ORGEL
Choral lil in a

C. Franck

Dem Herrn sei Lob, dem Herrn der Himmel 1
Lobt Gott in seiner Veste Macht,
Lobet ihn, seitie kraft und seine Wuiidertaten,

LEZEN
Colossensen 3; 12—16

Lobet ihn, seinen Ruhm und seine Majestat.
Lobet ihn mit dem Schall der Trompeten,

KOOR
Psalm 150

. . .

C. Franck

der Posaunen, der Harfen, des Psalters vereint !

Lobet ihn an euren Festen singt ihm allzeit I

GEBED

Halleluiah !

GEZANG 252; 2
Nun danket Alle Gott.

ZEGEN

Bach.

KOOR

Nun danket Alle Gott mit Herzen, Mund und Honden,

Nun danket Alle Oott

Koraal van Bach

der grosse Dinge tut an uns und alien Enden,
der uns von Mutterleib' und Kindesbeinen an

unzahlig viel zu gut, und noch ietzo getan I

r

et orgel in de St. Stevenskerk te Nijmegen is vervaardigd
door Lodewijk Kdnig,' orgeltnaker te Keulen, terwijl de kast
gemaakt is onder toezicht van den stads-architect J. H. van
Suchtelen. Het beeldhouwwerk, dat het orgel versiert en ver
vaardigd is uit liet hardste eikenliout, sverd aangenomen door

ii:

johan Keerbergen, beeldbouwer te Rotterdam. Aan den beeld-

bouwer |. Otten wordt toegescbreven het ornament te hebben
geleverd.

In het laatst van Augustus 1776 voltooid, werd het orgel door
|. Potholt, |. Radeker on V, Bruinsma, organisten te Amsterdam,
Haarlem en Nijmegen, onderzocht, terwijl hun bevinden in 12

artikelen „in toto weed geinsereerd in het raadssignaat van 11
Sept. 1776"; op dien zelfden dag werd het instrument voorhet

eerst „met open kerkdeuren voor Nijmegens Burgers en inwoners
bespeeld."

!

In de voormiddags godsdietistocfening van Zondag 15 Septem
ber 1776 werd het orgel der Oemeente opgedragen, waarbij de

predikant Abr. Bredius Boeneii sprak naar aanleiding van
Psalm 8i ; 2 en 3:

,.Singt vrolick Gode,onse sterckte, iuicbet den God Jacobs
Heft eene psalm op ende geeft den trommel, dclieflicke
harpe met de luyte".

In een brief, met den titel „Beschriiving van het Nicuw en
Uitmuntend Orgel in de Oroote of St. Stephanuskerk te
Nijmegen, 1782" beschrijft Petrus Beije, destijds Orgellist en
Klokkenist te Nijmegen, het instrument en besluit de schrijver:
HEX ORGEL IN DE ST. STEVENSKERK TE NIJMEGEN.

„Ziedaar een orgel, dat in Nijmegen staat tot sieraad van land
en stad, tot genoegen van lieeren Bestuurderen, tot vermaak

der inwoneren, tot nut der gemeeiite, tot verwondering en tot
lof van zijn maker".

8

Op Vriidag 15 September 1876 ward liet lionderd-jarig bestaan
van het orgel gevierd; 's avonds 7 uur was er orgelbespeling,
afgewisseld door een mannenkoor. Het bewijs van toegang,
tevens programma, bevatfe een uitvoerige beschriiving van het
instrument in al zijn deelen.

Namen der Organisten sedert de inwiiding van het orgel
achtereenvolgens werkzaam
tot 1780

y. A. BRUVNSMA

1781-1790

P. BEIIE

1790-1816

W. G. HAUFF

1816-1845

G. DE VRIES

1845-1 Oct. 1886

D. H. DIIKHUVSEN

1 Oct. 1886-31 Dec. 1897

H. DE VRIES

1 Ian. 1898-12 Febr. 1936 .

W. DE VRIES

vanaf 21 Oct. 1936

ARIE PETERS

