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U kunt

• het werk delen — kopiëren, verspreiden en doorgeven via elk medium of bestandsformaat

• het werk bewerken — herschikken, veranderen en afgeleide werken maken

onder de volgende voorwaarden:

• Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een verwijzing naar de licentie te 

plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Umag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk 

gewekt wordt dat de licentiegever instemt met uw werk of uw gebruik van het werk.

• Niet-commercieel — U mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

• Geen aanvullende restricties — U mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die 

anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

Correspondentieadres: Adriaan van Os, email adriaan@adriaan.biz



Kleij, W. D. van der en Zwart, W. H., Orgels en organisten in Kampen (Kampen, Publikaties
van de IJsselacademie nr 92, 1995)

Bovenkerk 1403 sprake van een organist
1456-80 orgelm. Jacob van Bilsteijn woonde in K.
ca 1520 Jan v Kovelens orgel met principaal, bovenwerk en rugwerk
werk Graurock?
1547-48 Joh. van Emmerik
1626 Jan Morleth II (zijn vader was org. in Zutphen) (zie ook Vente Proeve Rep. en V. Biezen)
1670 Casper Noster (zoon van Johan) veranderingen
Slegels 1669-79 (denk aan rampjaar 1672). Overplaatsing, nieuwbouw met oud materiaal
J.Duyschot, modificaties 1694-96
etc.

Broederkerk
1570 Casper Noster. Zijn oudste werk: Arnhem 1541
Orgel klooster Heilige Geestgasthuiskerk 1580 verpl. naar Br.k.
1625 Gerrit Jansz Kevelham werk gekeu rd door Dirk Sweelinck
1656 J.Morleth (ook Vente Proeve Repertorium)
1738 Hinsz obouw
1822 Van Gruisen
Daarna Van Dijk en Proper

OLVr of Buitenkerk
vóór affaire met J. then Damme waren er een ot 2 orgels. J. Bilsteijn genoemd
Daarna veel onzeker
Af 1634 onderhoud Morleth 
1656 als in Br.k.  (ook Vente Proeve Repertorium)
1754 Hinsz. Nieuwe kas
1810 vd Brink

Verdwenen orgels uit Kampen.
H.Geestgasth.Zie boven
Egl.W. later Doopsgz
Luth.k. 1698 een orgel geplaatst
Een RK ogel
19de en 20ste eeuwse orgels
Luth. Naber
DoopsgzProper
Geref gem. Na 1850 Proper
1938 Koppejan
.....
.....
.....
Holtgr.orgel dat nu in Nieuwengein staat.

Orgel dat naar Bovensmilde ging p 83.


