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Tussen Rijn en Lek 1989 4. - Dl.23 4 Voor 1954: orgelbalkon en org el mei de preekstoel er nog onder. Collectie: A-ie van der CSaag. september 1839 werd het wederom in gebruik genomen. In 1911 verklaarde de orgelbouwer Sanders dat er niets meer aan het orgel te doen was en dat een nieuw orgel aangeschaft moest worden. Een jaar later kreeg de orgelbouwer Jan de Koff opdracht van dekerkvoogdij een nieuw orgel te bouwen. Het is misschien interessant hier tevermelden dat Jan de Koff in 1902 het bedrijf van Johan Frederik Witte hadovergenomen en door hem opgeleid was. J.F, Witte had het bedrijf op zijnbeurt overgenomen van zijn vader Christian Ciotlieb Friedrich Witte die hetbedrijf in 1849 van de gebr. Batz had overgenomen na eerst bij hen gewerktte hebben als meesterknecht. Gelukkig heeft Jan de Koff in 1912 een ook voor die tijd ouderwetsen degelijk

orgel gebouwd. In die tijd was de pneumatische tractuur in op-komst, een techniek die de firma de Koff later veelvuldig heeft toegepast.Was dit toen ook in Bunnik gebeurd dan zou het orgel niet in die bruikbarestaat geweest zijn waarin het nu is. In het orgel zijn invloeden van De Koff's leermeester Witte tebespeuren. Het front heeft een duidelijke overeenkomst met het front vanhet voormalige orgel van de Pieterskerk in Utrecht. Ook de constructie vande balgen en de windladcn loont aan dat Jan de Koff is opgeleid door deorgelbouwer Witte.

Tussen Rijn en Lek 1989 4. - Dl.23 4 Na 1954: orgelbalkon. De preekstoel is verplaatst. foto: A'ie van der (kiug, I9HH. De dispositie was als volgt: Hoofdinanuaal Bovenmanuaal Bourdon 16' Salicet 8' (in feite Vioolprestant) Prestant 8' Holfluit 8' Roerfluit 8' Viola 8' Octaaf 4' Roerfluit 4' Octaaf 2' Trompet 8' Pedaal Subbas 16' (transm.) Behalve de gebruikelijke koppelingen was het gehele orgel geplaatst in eenzwclkast en was het voorzien van een tremulant die over het gehele orgel 3

Tussen Rijn en Lek 1989 4. - Dl.23 4 werkte. Op advies en onder leidingvan Lambcrl Ernc werd het orgel in1968 gerestaureerd en mede naarhet toen geldende ideaalbeeld vanhet barokorgel gewijzigd. Zo werdde zwelkast verwijderd, op eenkantsleep werd een Mixtuur 3 tot 4sterk op het hoofdmanuaal bijge-plaatst en bovendien werd de Viola8' van het bovenmanuaal vervangendoor een Woudfluit 2'. Hel resul-taat was dat het orgel nu aanmerke-lijk beter geschikt voor de begelei-ding van de gemccntezang en rede-lijk geschikt is voor spelen vanbarokmuziek. Wat hebben we nu in de oudedorpskerk van Bunnik? Een bij-zonder orgel? Ik geloof het niet.Wel is hel een degelijk orgel, meteen mooie warme klank, voor wat A' N.H. kerk te Bunnik 1939/1954 foto: A-ie van der Ciaag. betreft intonatie en geluidssterktevoortreffelijk aangepast aan de akoestiek van de kerk en

uitermategeschikt voor de gemeentezang.Bovendien laai hel zien hoe Jan de Koff in hel begin van deze eeuw heeftgebouwd volgens de lessen van de orgelbouwer Wille. Lang is gedacht daldit orgel hel eersle is dal Jan de Koff zelfstandig gebouwd heefl; dit blijklc'hter niet waar te zijn: in Lexmond staat een De Koff-orgel uil 1911. Bunnik,C'.F.W. Rietveld (organist van de oude dorpskerk te Bunnik).

Tussen Rijn en Lek 1989 4. - Dl.23 4 De dispositie van dit orgel is als volgt: Hoofdwcr k Prcslant 8' (discant) Gedekt 8' Prestant 4' Gcmshoorr i4' Octaaf 2' Scxquialter Jl (discant) Mixtuur 1 1/3'11-IV Dulciaan 8'b/d Pedaal Bourdon 16' Gedekt 8' Rugwerk Holpijp 8' Roerfluit 4' Prestant 2' Ouint 11/3 Vox Humana 8&quot; (nog niet geplaatst) Koppelingen ManuaalkoppelPedaal-Hoofdwerk In het hoofdwerk zijn maar liefst vier registers opgenomen met een pres-tantmcnsuur, de Prestant 8', de Prestant 4', het Octaaf 2' en de samenge-stelde vulstem Mixtuur 1 1/3. Daarnaast telt ook het rugwerk twee pres-tantregisters, de Prestant 2' en de vulstem Ouinl 1 1/3. Alles bijeen eenvoor een klein orgel zeer omvangrijk prestantenkoor. Voorts is het hoofd-werk uitgerust met een pregnant klinkend tongwerk, de Dulciaan 8'. Dc/estemmen kunnen worden aangevuld of afgewisseld met de (iedekt

8&quot;, eenregister met gedekte labiaalpijpen, de (iemshoorn 4' met een hybridemensuur en de Sexquialter II als samengestelde vulstem. In het rugwerkzijn nog een open en een gedekt fluitregister, de Holpijp 8&quot; en de Roerfluit4'. De Vox Humana is nog niet geplaatst. De pedaalrcgisters, de Bourbon16' en de (Jedekl 8', bestaan beide uit gedekte pijpen met een fluitmcnsuur.Deze dispositie maakt het orgel met name zeer geschikt voor het spelen vanbarokmuziek. De orgelkast en ook de registers van het hoofdwerk zijn danook een kopie van het uit 1711 daterende orgel te Ried (Friesland). Daar-aan zijn registers in het rugwerk en pedaalregisters toegevoegd. Het orgelte Ried bezit een loos rugwerk en een aangehangen pedaal.

Tussen Rijn en Lek 1989 4. - Dl.23 4 Het orgel van de Oude Kerk te Werkhoven&quot; Het door de firma J.J. Vollebregt & Zoon uit Vught vervaardigde balustra-deorgel boven de westelijke toegang van de kerk uil 1862 is een geschenkvan Baron van Heeckeren, wiens wapen op de middentoren van de orgel-kast prijkt. In 1976 onderging het orgel, dat nog in zijn originele staatverkeerde, een grondige restauratie door de firma Gebr. Van Vulpen teUtrecht. Het orgel telt twee preslantregisters, een Prcstant 8' en eenOctaaf 4', die het orgel zijn voorname klank geven, twee gedekte fluitre-gisters, een Bourbon 8' en een Gedekte fluit 4&quot; die een zeer zachte enigszinsgedempte klank opleveren en twee hoge, open fluitregisters, de Nachthoorn2&quot; en de Flageolet 1&quot;, die wat helderder van klank zijn. De torens van deorgelkast suggereren de aanwezigheid van

pedaaircgisters, maar deze zijnslechts aangebracht voor de sier. Het pedaal van het orgel is aangehangen.Dit eenvoudige orgel is vooral geschikt voor begeleiding van de kerk/ang. Dispositie Prcstant 8' Bourbon 8' Octaaf 4' Ciedekte fluit 4' Nachthoorn 2' Flageolet r Aangehangen pedaal. Zie voorts (i. Vermeer, De Oude of Sint-Stevenskerk te Werk-/j«ve/i, Zuthpen, 1977. 8

Tussen Rijn en Lek 1989 4. - Dl.23 4 Hel orgel in de N.H. kerk te Werkhoven. f oio: Ton van de Ven. Utrecht,G. Vermeer (kunsthistoricus).

Tussen Rijn en Lek 1989 4. - Dl.23 4 pedaal met pneumatische windla-dcn aan weerskanten van de kas.Hel is nu veranderd in een orgelvan een heel andere slijl: de Cornelis tot /wijgen gebrachl, door afsnij-den op opschuiven van hel pijpwerkzijn klank en loonhoogle veran-derd. Het orgel is aan de liturgischebehoeften en aan een romantischideaal aangepast. Een Voix Cclestcop het /wclwerk bekroont de meta-morfose. 1978: ingrijpende restauratie Omstreeks 1'^7() wordt er gespro-ken over een restauratie van hetorgel. Duidelijk wordt echter, datde/e niet hel instrument van deMonicakerk /al betreffen: de paro-chie /al namelijk worden samenge-voegd met de Nicolaasparochic, en Hel or^vl in tic Monicakerk Ie Uirccfit. Folo:Cicniccntclijkc .4-chicfcliensl, Uircchl. de Monicakerk /al aan hel kerkelijkgebruik worden onttrokken. Voorde sloop van de kerk wordt het orgel gedemonteerd

en voorlopigopgeslagen. De nieuwe bestemmingvoor hel instrument wordt de rooms-katholieke St. Nicolaaskcrk die methel oog op de komst van het Bal/orgel ingrijpend wordt gerestaureerd endaardoor een betere akoestiek krijgt. Het orgel wordt door de fa. Vermeu-len uil Weert gerestaureerd en in de Nicolaaskcrk geplaatst. Adviseurs /ijndr. M.A. VenIe en Hans van der Harst. Uilgangspunt bij de restauratie ishel terugbrengen van het orgel in de staat van 1758. De in de loop der jarenverdwenen onderdelen worden naar Bal/-factuur bijgemaakt: de tractuurwordt geheel gereconstrueerd, de oude rode kleur wordt weer aangebracht,de Trompet en een aantal pijpen van Preslant 8', Bourdon 16', Roerfluit 8'en Mixtuur worden in stijl nieuw gemaakt, de oude toonhoogte wordthersteld, de lol /wijgen gebrachte Cornet en hel dubbelkoor van de Pres-tant worden weer sprekend gemaakt,

en de uit drie spaanbalgen bestaande 12

Tussen Rijn en Lek 1989 4. - Dl.23 4 V'oor het bovenstaande artikelwerd gebruik gemaakt van dedissertatie van Gert Oost, &quot;Deorgelmakers Batz, een eeuworgelbouw in Nederland&quot;; vanartikelen van restauratieadvi-seur Hans van der Harst in hetmaandblad &quot;Het Orgel&quot; en vanmededelingen van de heer P.M.Heijmink Liesert teSchalkwijk. Secretariaat &quot;Stichting vrien-den van het Balzorgel te Schal-kwijk&quot;: A.C. Bosboom, Biesterlaan 17..^99HKG Schalkwijk, tel.034I)<)-166S. Hel eerste door de stichtinggeorganiseerde concert zalplaatsvinden op vrijdag 5 janu-ari 1090. De Domcantorij uitUtrecht en Domorganist JanJansen zullen dan concerteren. Biilz- orgel in de Si. Mu liuelskerk te Sclialkwijk. foto: Agnes de Kok. 16

Tussen Rijn en Lek 1989 4. - Dl.23 4 Een bijdrage tot de geschiedenis van het orgelvan de St. Jan Baptist te Wijk bij Duurstede Inleiding In het midden van de l.'>de eeuw mi)et er al een orgel zijn geweest. Eeninstructie van de schoolmeester uit 1450 vermeldt, dat tot zijn taak ook hetbespelen van het orgel behoort'. In de rekeningen van het kapittel van St.Jan Baptist van na die tijd komen betalingen voor aan organisten, diemeester&quot; worden genoemd\ Omstreeks het midden van de lf)dc eeuw moet er een nieuw orgel zijngebouwd op de laat-gotische tribune. De kas van dit instrument is nogaanwezig. Met zijn spitse zijtorens, de torenachtige bekroningen en hetbeeldhouwwerk is het typerend voor de vroege Hollandse renaissance. Demaker van dit orgel is onbekend; het zou een vertegenwoordiger van deUtrechtse School kunnen zijn. We moeten daarbij

denken aan CierritPetersz en zijn zoon Cornelis (Jerritsz. Ook is het niet onmogelijk datHendrik Niehoff de maker is, die in het begin van zijn loopbaan ook nogborstwerken bouwde'. Bouw van een nieuw orgel De eerste informatie over hel orgel zelf stamt uit het begin van de 17dceeuw. Net als in andere steden zal na de Alteratie, in Wijk bij Duurstede in1.581, het orgel buiten dienst zijn gesteld. Na enige decennia ontstaat echterde behoefte aan i)rgelspel in de kerk. De kerkmeesters van St. Jan Baptist laten in 1612 bij hel kapittel vanSt.Salvator of Oudmunstcr in Utrecht een verzoek bezorgen om eenbijdrage voor het herstel van het orgel. In de stad zelf is een inzamelinggehouden imder de burgers en men benadert ook het zojuist genoemde 1.

Rijksarchief Utrecht (RAU), Archief St. Jan Baptist (AJB), nr. 169en 170. 3.

M.A. Vente, Die Brabanter Orgel, Amsterdam 1963, p.85, Schoon-hoven. 17

Gemeentelijke Archiefdienst Wijk bij Duurstede (CjAW), OudArchief Wijk bij Duurstede (OA. Wijk), nr. 2.3. 2.

Tussen Rijn en Lek 1989 4. - Dl.23 4 I)e grolc kerk te Wijk hij Duurstede. H. Spilnuin naarj. de Beijer, 1745 kapittel, omdal er veel van zijn grondeigendommen in Wijk bij Duurstedeliggen. De kapittelheren beloven een bedrag van 50 Carolus guldens, dalbetaald /al worden als hel orgel gereed is'. In de kerkrekening van 1616/17wordt een bedrag verantwoord dat is uitgegeven aan reiskosten per schipdoor Jonker Berndi van Oostrum. De/e heeft mei de Stalen van Utrechtonderhandeld over de verkoop van percelen grond buiten de stad. Het is debedoeling om met de opbrengst onder andere hel orgelherstel te financie- 4. RAU, Archief Kapittel van Oudmunster, nr. 21, in: C.C'. Vlam enM.A. Vente, Bouwstenen voor de geschiedenis der toonkunstin de Nederlanden, deel I Amsterdam, 1965, p. 275. 18

Tussen Rijn en Lek 1989 4. - Dl.23 4 rcn^ De missie heelt succes gehad daar de verkoop is doorgegaan. Wcwelen dit uit een verklaring die is opgesteld door de magistraat\ Deopbrengst van de landerijen is /o verdeeld, dat de helft van de rente metaftrek van de huuropbrengst ten goede komt aan de predikanten. De anderehelft /al ten dele worden gebruikt voor het orgel en ten dele voor eenvergoeding aan de schoolmeesters. Dc/e moeten echter verklaren, dat /ij,en ook hun nakomelingen, in de toekomst geen rechten /uilen ontlenen aande jaarlijkse bijdrage. De verklaring is gedateerd 16 december 1617 enondertekend door drie personen. Op 8 december is er al een balgentrapperbenoemd op een traktement van 25 gulden'. Op 2 maart 1618 krijgt organist Gabriel Advise tien gulden opslag,waardoor zijn traktement van de stad op 100 gulden komt', l'it de

betalin-gen van de kameraar blijkt dat hij al vanaf september 1617 in dienst is'. Inde rekeningen van de ontvanger van de stadsimposten vinden we vanaf 1618jaarlijkse betalingen van negen gulden aan de orgelmaker Kiespenning voorhel onderhoud van het orgel'&quot;. Vanaf 162'P gaan de betalingen over op dekameraar. Albert Kiespenning moet dus de maker van het binnenwerk vanhet orgel /ijn geweest. Dr. .I.van Bie/en onder/ocht het pijpwerk tijdens deopslagperiode in 1971 en stelde vast dat hel in het begin van de 17de eeuw isvervaardigd. Hij veronderstelde toen dat Albert Kiespenning de maker is.Zijn conclusie was mede gegrond op het feit, dat toen de betalingen aanKiespenning uit de rekening 1629/30 van de kameraar bekend waren&quot;.Albert Kiespenning moet in 1626 /ijn overleden; /ijn zoon Gerrit volgdehem op. In 1626 ontvangt organist Claes

Floris 36 stuivers voor hel stellenvan het orgel. Men laat in 1631 &quot;de orgelmaker uit Amersfoort&quot; komen omhet orgel te stellen voor eveneens negen gulden'\ Dit kan niemand anders 5.

RAU,AJB, nr. 171. 6.

OA.Wijk,nr..'>lB,f.47. 7.

OA.Wijk,nr. 51B,f.46v. 8.

OA.Wijk, nr..51B,f.49v. 9.

OA.Wijk,nr. 275, 1617/18. 10.

OA.Wijk, nr. .305, 1617/18 tot 1628/29. 11.

J. Van Bie/en, &quot;Het 17de eeuwse orgel in de St.Jan Baptist of (iroteKerk te Wijk bij Duurslede&quot;, in A. Danning, Visitatio organoriim.Buren, 1980, p. 17-.35. 12.

OA.Wijk, nr. 275,1631 /32. 19

Tussen Rijn en Lek 1989 4. - Dl.23 4 dcrd door Josna van Mouswijk voor 23 gulden&quot;. Uitbreiding door Verhofstadt Op 11 mei 1716 besluit de magistraat op verzoek van de kerkmeesters &quot;hetorgel te laten visiteren door een bcquaam persoon en naer bevint vansaecken dcselve te doen repareren&quot;&quot;. Deze persoon blijkt Jacob Han,organist van de Dom te Utrecht, te zijn. De kerkmeesters zoeken eenorgelmaker en vinden die in Utrecht, waar Verhofstadt bezig is met hetnieuwe orgel van de Lutherse Kerk. Op 6 augustus rapporteren ze dat er aleen orgelmaker is geweest en dat deze heeft geconstateerd, dat het orgeldoor verval en ouderdom grote defecten vertoont, die alleen met grotekoslcn kunnen worden gerepareerd. Ze hadden Verhofstadt een besteklaten maken en een begroting van de kosten, die 600 gulden zouden bedra-gen. De heren burgemeesters vinden

&quot;dat het orgel niet alleen het voor-naamste ornament en cieraet voor de kcrck, macr oock een sonderlingchulp en dienst van de gemcijnte in het exerceren van de godsdienst is'&quot;. Dekerkmeesters zullen het werk aan Verhofstadt op contract aanbesteden enproberen de aanncemsom nog wat lager te krijgen. Uiteindelijk worden zehet met de orgelmaker eens op 57.5 gulden. Het contract is in de volgendewoorden in de resoluties van de magistraat van 10 augustus 1716 opgeno-men: &quot;Alsoo eenige nodige reparatien te doen sijn aen het orgel in de kerckder stad Wijck bij Duerstedc, soo isscr een contract gemacckttusschen de Heeren Matthcus Luis borgemecster deser stadts, als totde directie en opsicht van de kcrck bij de magistraat der selver stadlgecommitteert, Hcnrick Vermeulen schepen en raad deser stadt enPeter van de Ham als kerckmcesters cnde gcsamentlijck ter

desersijde bij de magistraat der selver stadt gecommitteert bij resolutievan dien ten eenre, en Matthias Verhof stad ter andere sijde, in deservoegen, dat de voornoemde Verhof.stad op sijnc kosten aen hetvoorsz.orgel sal maken off repareren als volgt: drie nieuwe blaesbalken ider lanck seve voeten, brcet vier voeten envier duimen dcselve met dubbelt leer voorsien; 23.

RAU,AJB,nr. 177. 24.

OA Wijk, nr. 51, deel 1716-1722, f. llv, 11 mei 1716. 25.

Ibidem, f. 23, 6 augustus 1716. 22

Tussen Rijn en Lek 1989 4. - Dl.23 4 een nieuw secreet bestaende uittien registers, ende volcomen cla-vier in vier octaven, te weten desenaervolgende registers:Prcstant acht voetenHolpijp acht voetenCornet vier dubbeltOctave vier voetenOuint drie voetenSexquialter drie dubbeltSuper octave twee vt)etenMixtuer vier dubbeltTrompet bas/Trompet discant achtvoeten; nieuwe wintiaden van het grootewerck en de selve met leer en pcrc-kement voorsien; een nieuw walsbort, ende met pe-dael met lang clavier;nieuwe regcringc van het treckevan de registers, met nieuwe tree- Detail druiper onder middentoren. Foto: T.W.F, den Toom. kers ende tuijmelaers van dien, vanijser; bij elcke register vier van de groot-ste pijpen bij te maken en boven bijclcke register vier van de klcijnste pijpen; alle de pijpen die beschadigt sijn tol hunnen volcomen proportie tebrengen, en alle pijpen

die qualick komen aen te spreken tot hunnetoon te brengen en moet het gehele werck in een volcomen accoorlgebracht worden, lot proeff van alle liefhebbers. Alle twelcke sal moeten gedaen sijn pinxteren des aenstaende jaers17' en sevenlien offkorting dagen onbegrepen. Het wercken gedaenen bij lieden des verstaende wel bevonden sijnde, sal aen den voor-noemden Verhof stadt, daer voor worden voldaen, de somme van vijffhondert vijff en tsevcntich guldens, in drie termijnen, alsoo deneersten termijn ter somme van twee hondert guldens bij de opnemin-ge van het werck, de tweede termijn insgelijcks van twee hondertguldens pinxteren 17' en achtien en den derden of lesten termijn van 23

Tussen Rijn en Lek 1989 4. - Dl.23 4 Hnol'dmanuaal Prcstant 8' Roerfluit H' Octaav 4' Fluit 4' Super octaav 2' Ouint 3' Cornet Scxquialtra Mixtuur bas/disc Trompet bas/disc .8' Borstwcrk Holpijp

8' Roerfluit

4' Octaav

2' Flageolet

1'Octaav B. / Sexquialter D. Frestant D.

4' Verdere lotgevallen. Van de geschiedenis zijn enige fragmenten bekend, die ik in het kort /al beschrijven&quot;. 1747: Een onbekende orgelmaker, mogelijk Johan Warner die in 1747 ookin Ticl werkte, /et met hulp van timmerman Vermeulen een uitge-vallen f rontpijp op zijn plaats&quot;. 1758/59: Werkzaamheden door een onbekende orgelmaker, mogelijk ookJohan Warner, die het orgel tot 1787 onderhoudt&quot;. 1819: Johan Caspar Friederichs uit Gouda verwijdert het borstwcrk enmaakt met gebruik van enige registers hiervan een rugwerk. Hij vulthet pijpwerk aan lot vier

octaven en plaatst een Viola di Ciamba 8'.Omdat hij het borstwerkklavier moet vervangen, maakt hij tevens eennieuw klavier voor het hoofdwerk en een, tot dan toe niet aanwezige,koppeling. Om plaats Ie maken voor het rugwerk, wordt het orgelbalkon sterkgewijzigd. Het zwaluwnest komt te vervallen, er komt een balkonvoor in de plaats tussen de muren van het schip. 32.

Hoogendoorn, zie hierboven, noot 13. 33.

RAU, AJB, nr. 183. Voor Warner zie: A.H. Vlagsma, &quot;De orgels enorganisten van de St.Maartenskerk te Ticl&quot;, in De Mixtuur no.56,febr.1987, p.248. 34.

V. Timmer, Faradisiana&quot;, in De Mixtuur no.36/37, november 1981, p. 259. 25

Tussen Rijn en Lek 1989 4. - Dl.23 4 De dispositie is na de restauratie: Borstwcrk (C.D.E.F.G.A. c') Holpijp

8' Roerfluit

4' Prestant D.

4' Octaaf

2' Flageolet

1' Regaal

8' Hoofdwerk (Cc') ?c\2st.) Prestant 8'(c Roerfluit 8' Cornet D. 4 si. Scxquialter D. 2st. Octaaf 4' Fluit 4' Ouint 3' Octaaf 2' Mixtuur B./D. 1,4 Trompet B./D. 8' Pedaal (Cd') Bourdon 16' Octaaf 8' Trompet 8' Tremulant Hoofdwerk- BorstwerkTremulant BorstwerkKoppel Pedaal-Hoofdwerk. Analyse van het werk van Verhof stadl Bij de restauratie is duidelijk geworden wat het werk van Verhofstadtprecies inhield en hoe het is uitgevoerd. Om de toonomvang van C-c' te kunnen realiseren, maakte hij eennieuwe lade voor het hoofdwerk. Deze moest plaats bieden aan acht pijpenextra, de vier laagste en de vier hoogste. Dit betekende een

langere lade,die alleen geplaatst kon worden als de kas aan weerszijden werd uitgebreid.Hij loste dit op door de zijwanden uit de kas te halen en vlakke torens aante bouwen met ieder drie frontpijpen. De zijwanden werden weer aange-bracht in de nieuwe torens. De torens werden ondersteund door rijkgebeeldhouwde consoles. De buitenste torenstijlen werden bijgemaakt metovereenkomstig snijwerk, evenals het blinderingssnijwerk. De kappen vande torens werden bekroond met versierde puntdaken, een weinig elegantemaar toch niet storende oplossing. De lade heeft de voor Verhofstadt kenmerkende indeling, die ookaanwezig is in Culemborg, zij het dat daar twee laden zijn gemaakt. Om watmeer ruimte in de kas te krijgen werd de achterwand ca. 25 cm verplaatst envoorzien van nieuwe grenen deuren. (Bij de restauratie heeft men kansgezien om de lade

weer binnen de oude begrenzing te brengen.) Door de 27

Tussen Rijn en Lek 1989 4. - Dl.23 4 Borstwcrk Kicspcnning Holpijp 8' 39 Roerfluit 4' 41 Prestanl 4' Octaaf 2' 22 Sifflet 1' 4 Regaal 8' Vcrhofstadt Van VulpcnOnbckcnd 4

2 4242341 45

__ 144

2 Van het totale pijpenbestand blijktnog ca. 50% van Kiespenning en25% van Vcrhofstadt te zijn. Ge-zien deze percentages en de staatwaarin de pijpen zich bevinden, isdit het belangrijkste orgel dat isovergebleven uit het begin van de17de eeuw. Bovendien is het waar-devolle werk van Vcrhofstadt uilhet begin van de 18de eeuw be-waard. We zien hier een voorbeeldvan een orgelmaker, die met grotezorgvuldigheid het werk van eenvoorganger van een eeuw eerderuitbreidde en aanpaste aan hetmuzikale gebruik van zijn tijd. 106 De la il kaplijst mei lurenljcs enklankbord foto: T.W.F, den Toom 29

Tussen Rijn en Lek 1989 4. - Dl.23 4 planken of spanen. Tongwcrk: Register met tongpijpen, bestaande uit een stevel met daarinccn van een tong voorziene keel en daarop een schalbekcr.Tractuur: 1. Verbinding tussen klavier en windlade, bestaande uit abslrac-ten, tuimelaars en een welicnbord. 2. Verbinding tussen de slepen van dewindlade en de registerknoppen bestaande uit trekkers en tuimelaars.Tremulant: Speelhulp die door middel van een balgje in of op het windka-naal de orgelwind regelmatig doet golven. Veel gebruikt bij de Vox huma-na. Tuimelaar: Een onderdeel van de tractuur waarmee een hoek van 90graden wordt gemaakt. In de registertractuur is het een hefboom aan deslepen. Voet: Aanduiding van de toonhoogte. De grootste pijp van de Prestant 8'laat de toon C horen en is ca. 8 voet lang. Een 4' klinkt een octaaf hoger.Wcllenbord: Een uil delen

samengesteld bord waarop de achtkantigeliggende wellen, draaiend in dokken, zijn gerangschikt. De wellen bezittentwee armen, de ene verbonden met een toets, de andere met een ventiel.Hierdoor is het mogelijk vanaf het klavier ieder ventiel van de lade tebedienen. Voorb.: toets C zit uiterst links, de grootste pijpen staan in hetmidden. Windkanaal: Verbinding tussen balgen en windladen, waardoor de orgel-wind, met een druk van ca.75 mm waterkolom, wordt getransporteerd. Wolvega,A.H. Vlagsma b.i. 31

Tussen Rijn en Lek 1989 4. - Dl.23 4 Reinders, H., Recensie A. Graalhuis, De Utrechtse Heren Zeventien Reinders, //., Recensie L.M.J. de Keyzer, 100 jaar R.K. kerk te Houten 1885-1985 Kemp, M.S.F., Vinkcnburg en het Burgje I. De vroegste geschiedenis van twee hofsteden in Odijk Wiele, I. van der en H. Reinders, De korenmolen te Werkhoven Landzaat, F.H., 850* jaar vondsten in Schalkwijk Kemp, M.S.F., Vinkcnburg en het Burgjc II. De vroegste geschiedenis van twee hofsteden in Odijk Klootwijk, D.R., Enige opmerkingen omtrent de ontginning van het Cattenbrock Nie, G. de. Recensie: H. Reinders, Bunnik Heimink Liesert, P.M., De samenvoeging van Houten, Schalkwijk, Tuil en 't Waal, 25 jaar later Kool, P., Het kaaspakhuis Bijleveld-Scholts, M. en H. Reinders, ... en hetwelk hem ter verpoo/ing verstrekte Butterman, R.J., De Nachtwacht van Schalkwijk in

1790 Reinders, H., Een volkstelling uit Schalkwijk van 1786 Reinders, H., Recensie: P.M. Heimink Liesert, 80 jaar fanfarekorps Schalkwijk 20 20 20 20 2020 20 2020 2020 20 20 20 33 35 1 21 281 18 251 20 22 283339 52 53 54 55 5657 58 5960 34 44 4 4 4 63 1987 66

Springer-Stam, T., Jaarverslag van de secretaris 21over 1986 67

Wit, P.S.A. rfc, Jaarverslag van de penningmeester 21over 1986 68

Keyzer, L.M.J. de. Jaarverslag van de archeologi- 21sche werkgroep over 1986 69

Graaff, L.P.W. de. Parochiearchieven van Schal- 21kwijk, Houten en 't Goy 70

Bemmel, A.A.B, van. Tussenstand ondcr/oek Van 21Bemmel 1 891012 35

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

