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1818 Dinteloord 

Dinteloord, Hervormde Kerk

Op 11 mei 1818 werd het nieuwe orgel in de Hervormde Kerk te Dinteloord ingebruik genomen. Het orgel was 
vervaardigd door Jan Christoffel Schmidt. Over de ingebruikneming van het orgel verscheen er een bericht in 
Boekzaal der geleerde wereld:

PRINSLAND, den 11den Mei 1818. Op den tweeden dag van het Pinkster-Feest, des voormiddags, hadden wij 
het lang gewenscht genoegen, dat onze Leeraar, de Wel Eerw. Heer J. STEENBAKKER, met eene naar den aard 
van het Pinkster-Feest zeer gepaste Leerrede, naar aanleiding van Ps. LXXXVII: 7. En de zangers, gelijk de 
Speellieden, mitsgaders alle mijn fonteinen, zullen binnen u zijn. - een bij uitnemendheid schoon Orgel, 
vervaardigd door den Heer J.C. SCHMIDT, Orgelmaker in ´s Bosch, aan God en zijnen dienst mogt toewijden. 
Bij den aanvang van den Godsdienst, liet zich het Orgel, in deszelfs zuivere en hartverrukkende toonen, alleen 
hooren, uit den XXXIIIsten Psalm het 1ste vs. - Waarna de Gemeente, het 2de vs. alleen aanhief, terwijl het 3de 
vs. door de Gemeente, nu met het Orgel gepaard, gezongen werd. - Na eene gepaste Inleiding, overeenkomstig
het oogmerk dezer Godverheerlijkende plegtigheid, werd de Gemeente gestemd, tot het plegtig Gebed met het 
XCIIIste Gezang, waar van weder het 1ste vs. door het Orgel alleen, het 2de door de Gemeente alleen, en het 
3de door het Orgel, en de Gemeente zamen, gespeeld en gezongen werd. - Terwijl voorts bij afwisseling, zoo na 
het Gebed, als onder het uitspreken der Leerrede, de Gemeente tot lof aan God werd opgewekt, met het zingen 
van den CLsten, en Csten Ps. waar in beurtelings, Gemeente en Orgel, alleen en zamen vereenigd, zich hooren 
lieten. Bij het slot der Leerrede, werd een schoon toepaslijk Dichtstuk, opgesteld door den Heer P. F. LOIJSEN, 
Pondgaarder te Middelburg, gereciteerd, gepaste dankzeggingen aan Heeren Kerk - Bestuurders uitgeboezemd, 
en welverdiende lof, zoo aan den vervaardiger van dit Kunststuk, den Heere SCHMIDT, als aan den Heer M. 
VAN DER MAAS, Organist in de Willemstad, werden toegekend, en de Gemeente met dit uitmuntende Orgel 
geluk gewenscht, en tot een Godverheerlijkend gebruik van het zelve, met het zingen en spelen van Ps. CXLIX: 1 
-2. door het Orgel en Gemeente zamen, werd opgewekt; terwijl voorts, na dankzegging deze plegtigheid besloten 
werd, met het zingen en spelen van den geheelen LXXXVIIsten Ps. - ´s Namiddags schonk de Heer VAN DER 
MAAS, ons bij vernieuwing het genoegen, om het Orgel in deszelfs schoonen en zuivere toonen, te mogen 
hooren, terwijl zijn Ed. ons met schoon en uitgelzen muziek, op het Orgel vergastte, hetwelk tusschen beiden, 
door vrolijk Psalmgezang, met het Orgelmuziek vereenigd, werd afgewisseld.

Het instrument is in 1906 hersteld door de firma Dekker te Goes. In 1938 had Dekker het orgel weer in 
onderhoud en breidde het orgel uit met 1 register. Ook plaatste hij een windmotor. Het orgel is verwoest bij het 
bombardement op Dinteloord in november 1944.

De dispositie was als volgt;

Hoofdwerk C-f³: Prestant 8 vt, Holpijp 8 vt, Octaaf 4 vt, Fluit 4 vt, Quint 3 vt, Super Octaaf 2 vt, Flageolet 1 vt, 
Cornet D 4 st, Trompet B/D 8 vt.

Positief C-f³: Holpijp 8 vt, Viola di Gamba 8 vt, Fluit 4 vt, Nachthoorn 2 vt, Tremulant.

Pedaal C-d¹: aangehangen.

Gehalveerde manuaalkoppel, ventiel.
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