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“Eine Orgel für Bach” 
heeft men in Hamburg 
het project gedoopt om 
in de Katharinenkirche 
het orgel te laten 
herleven waar J.S.  
Bach in 1720 op 
speelde.  
 
Een speciaal project 
voor Hamburg - en 
wijde omstreken - , 
maar ook een heel 
bijzonder project voor 
ons bedrijf. 
 
Een project ook dat 
een lange voorgeschie-
denis kent, met veel 
keuzemomenten, zeer 
veel eigen onderzoekswerk, raadpleging van veel experts, archieven en gegevens uit andere relevante 
bewaard gebleven orgels of delen daarvan.  
 
Op 23 november 2012 kwam het orgel in volle glorie tevoorschijn bij het weghalen van de steigers. Het 
resultaat is op bovenstaande foto te zien. Begin 2013 wordt er nog verder gemonteerd en de intonatie zal 
nog het hele voorjaar van 2013 in beslag nemen.  
Voor de goede orde: uitgangspunt voor de reconstructie is de situatie uit 1720, en niet de stand van zaken 
die op de weinige bewaard gebleven foto’s staat. Toen de foto’s zijn genomen was het orgel ten opzichte 
van 1720 al behoorlijk gewijzigd, en achter elk verschil (snijwerk, de trap, de frontpijpen) zit een wel-
doordacht en verantwoord besluit. 
 
 
De geschiedenis van het orgel gaat terug tot de Gotiek. Op diverse 
momenten, in 1543, 1605, 1631, 1647 en 1674 is er aan gewerkt en 
in die situatie bespeelde J.S. Bach het instrument in 1720.  De 
dispositie die op dat moment was ontstaan en is beschreven door 
Matheson vormt ook de nu gereconstrueerde situatie. 
 
Op enkele registers na is het orgel bij het bombardement in 1943 
verloren gegaan, waardoor er weinig tastbaar materiaal ter 
beschikking was. Het orgel is echter uitgebreid beschreven en we 
zijn in de gelegenheid gesteld om veel referentiemateriaal in andere 
historische orgels te bestuderen. 
 
 
 



 
De eerste bouwfase omvatte het Rugwerk met 13 registers. Dit is begin 2009 opgeleverd inclusief de 
onderkrans en een voorlopige opstelling met een manuaal- en pedaalklavier, ventilator, balg en de nodige 
mechanische tracturen. 
 
Het restant, de hoofdkas met Hoofdwerk, Borstwerk en Bovenwerk en het Pedaal,  is uiteindelijk in één 
grote opdracht vervat. Los daarvan staat het vele snijwerk dat eveneens is gereconstrueerd door het atelier 
van Christiane Sandler in Zuid-Duitsland, eveneens naar de situatie van 1720. Hiervoor verzorgden wij de 
voorbereiding en levering van het benodigde hout. 
 
Op 2 december 2012 wordt de kerk weer in gebruik genomen na een grootse verbouwing. Het orgel is in 
de week van 9 juni 2013 met een serie mooie concerten ingespeeld. 
 
 
De dispositie zoals beschreven door Matheson is als volgt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De manuaalomvang is CD-d’’’ ; de omvang van het Pedaal is CD-d’ . 
In de balgstelling in de toren staan de 8 spaanbalgen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zie ook de informatie op  www.stiftung-johann-sebastian.de . 


