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Inleiding 

 
In juli 2017 is de Stichting Annakapel Kampen in het leven geroepen. De stichting heeft de Sint 

Annakapel gekocht van de pianist Jan Vayne, waarna ze de kapel heeft laten restaureren om 

deze vervolgens te kunnen exploiteren als ruimte voor trouw- en rouwdiensten, concerten en 

andere evenementen. Op deze wijze kan de religieuze functie van het gebouw in stand worden 

gehouden. Het aanwezige Properorgel is in dit gebruik een vaste plaats toebedacht en daarom 

eveneens gerestaureerd. Naast conserverend herstel is de oorspronkelijke dispositie hersteld, 

waarbij een in 1936 toegevoegde Mixtuur gehandhaafd werd. Reconstructie was mogelijk 

doordat (op enkele pijpen na) alle oorspronkelijke pijpen nog aanwezig waren. 

De werkzaamheden zijn in 2018 uitgevoerd door de firma A. Nijsse & Zoon te Oud-Sabbinge. 

Op 26 en 29 november 2018 is het gerestaureerde orgel gekeurd door de adviseurs Harry 

Hamer en ondergetekende. Op deze plaats feliciteren wij als adviseurs de eigenaar en 

orgelmaker met het behaalde resultaat. 

 

Kampen, 05-12-2018 

drs. Herman Kamp 
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De Sint Annakapel te Kampen 

 

      
Kapel met kosterswoning vanaf de Kapel vanaf de Groenestraatzijde 

Broederweg 

(foto’s: Reliplan) 

 

De Sint Annakapel, Broederweg 10, 8261 GT te Kampen, is gebouwd als kloosterkapel van de 

Cellezusters, die rond 1480 een klooster stichtten aan de Broederweg. Na de Reformatie werd 

de kapel toegewezen aan de Protestanten die uit de Waalse gewesten afkomstig waren. De 

Waalse gemeente werd in 1818 opgeheven, vijf jaar later werd het gebouw in gebruik genomen 

door de Doopsgezinde Gemeente. Eind 2006 werd de laatste dienst gehouden, waarna de kapel 

werd verkocht aan de pianist Jan Vayne, die het gebouw in bezit had totdat in de zomer van 

2017 de kapel is aangekocht door de Stichting Annakapel Kampen, de huidige eigenaar van het 

gebouw. 

Rond 1845 is de kapel verbouwd naar een plan van stadsarchitect Plomp, die ook de synagoge 

aan de IJsselkade en de Lutherse Kerk aan de Burgwal ontwierp. Bij deze gelegenheid werd het 

oude gewelf gesloopt en werd op een lager niveau een nieuw plafond geplaatst in classicistische 

stijl. De ramen werden verlaagd en voorzien van rondbogen aan de bovenzijde. De huidige 

ingangspartij aan de Broederwegzijde is toen gerealiseerd, daarvoor bevond de ingang zich in 

de westelijke muur, waar tegenwoordig de kosterswoning staat. Ook is toen het huidige 

interieur tot stand gekomen. Van het meubilair is alleen de kansel ouder dan uit de 19e eeuw. 

Het gebouw is in 1972 aangewezen als rijksmonument. 

Het orgel is onderzocht op 19 augustus 2017, aanvullend onderzoek werd gedaan op 16 

september 2017. Opdracht tot restauratie werd verleend aan de firma A. Nijsse uit Oud-

Sabbinge op 5 januari 2018. Voorafgaande aan de restauratie van de kapel is het orgel op 31 

januari 2018 gedemonteerd. Na de restauratie van de kapel is een begin gemaakt met de 

wederopbouw van het orgel op 25 september 2018. De restauratie van het orgel werd afgerond 

door de eindkeuring op 26 en 29 november 2018. Ingebruikname van de gerestaureerde kapel 

met het orgel heeft plaatsgevonden op vrijdag 30 november 2018. 
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Historische beschrijving1 

 

In 1897 bouwde de Kamper orgelmaker Jan Proper een nieuw orgel voor de Sint Annakapel. 

Het orgel verving een ouder orgel, gemaakt rond 1680 door een onbekende bouwer. De 

Doopsgezinde gemeente betaalde f 1.800 voor het instrument, het oude orgel, gebouwd in 1684 

door een onbekende bouwer, werd door Proper ingenomen, waarvoor de kerk f 300 ontving. 

Korte tijd later werd dit instrument geplaatst in de Hervormde Kerk te Bovensmilde. Door deze 

transactie raakte Kampen één van de meest historisch waardevolle orgels kwijt. 

De tekst van het bestek, dat Proper opstelde, is als bijlage 1 achterin dit rapport opgenomen. 

Het orgel telde bij oplevering 10 stemmen en had de volgende dispositie: 

 

Hoofdwerk (I):   Bovenwerk (II):   Pedaal: 

 

Prestant  8’ Salicionaal  4’ Aangehangen aan hoofdwerk 

Bourdon bas  16’ Fluit dolce  8’ 

Bourdon discant 16’ Viola di Gamba  8’ Manuaalkoppel uitgevoerd 

Holpijp  8’ Voix Celeste discant 8’ als trede 

Octaaf  4’ Speelfluit  4’ 

Openfluit  2’ 

 

Manuaalomvang: C-f’’’ 

Pedaalomvang C-b (niet genoemd in bestek). 

Stemming: evenredig zwevend. 

Andere werktuiglijke registers als afsluiters, ventielen en windlossers worden in het bestek niet 

genoemd. 

 

Uit het bestek kan worden afgeleid dat de Salicionaal mogelijk in eerste instantie als 8-

voetsregister was bedoeld. Over de voetsaanduiding is een stukje papier geplakt waarop 

vervolgens “4 voet gedeeltelijk in het front” werd geschreven, in de beschrijving van de Viola 

di Gamba wordt gezegd “als Salicionaal 8 voet”. Maar het kan ook een vergissing van Proper 

geweest zijn. Overigens bestond de Salicionaal geheel uit binnenpijpen. 

 

Tijdens de ingebruikname in het voorjaar van 1897 bespeelde Proper zelf het orgel, het koor 

dat bij deze gelegenheid zong, werd geleid door dhr. J.W. Zwolle, de organist van de kerk. 

Tevredenheid alom, in de notulen van de kerkenraadsvergadering van 6 april 1897 staat te 

lezen: “Aan den heer Proper, maker van het orgel, werd, behalve bij het begeleiden van het 

gezang der gemeente, nog bovendien gelegenheid gegeven de schoonheid van zijn fabricaat te 

laten horen, waardoor de gemeente dan ook de overtuiging kreeg dat het orgel niet alleen een 

sierlijke vorm maar ook een prachtige toon heeft. Ook werd de vertimmering en het 

schilderwerk als zeer goed geslaagd beschouwd.” De gemeente prees zich gelukkig met het 

instrument. 

                                                        
1 Deze historische beschrijving is tot stand gekomen door het raadplegen van het archief van de 
Doopsgezinde Gemeente te Kampen, welke zich bevindt in het Stadsarchief van Kampen. Wat het orgel 
aangaat bevat het archief informatie tot en met 1976. Daarnaast is gebruik gemaakt van het boek ‘Orgels 
en organisten in Kampen’ van W.D. van der Kleij en W.H. Zwart, om de historie vanaf 1977 te 
beschrijven. Ook zijn enkele gegevens mondeling verstrekt door dhr. M. Oranje, die als laatste het 
onderhoud aan het orgel voerde. 
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Bij een groot onderhoudsbeurt van de kerk in 1925 werd een windmotor geplaatst. Wie 

daarvoor zorg droeg is niet bekend. Mogelijk betreft het J. van Loghem, die volgens Van der 

Kleij en Zwart het onderhoud had van 1925 tot 1936.2 

 

In de notulen van de kerkenraad van 1935 komt naar voren dat een restauratie van het orgel 

dringend gewenst is. In april 1935 schrijft de orgelcommissie van de Doopsgezinde Kerk een 

brief aan de Nederlandse Klokken- en Orgelraad (NKO), met daarin ideeën over de inhoud van 

de restauratie en de vraag om advies. Dat advies wordt voor f 9,65 gegeven. Op 26 juni ontvangt 

de commissie na visitatie van het orgel een schrijven van de NKO waarin wordt geadviseerd 

om het orgel te laten restaureren. 

Intussen heeft orgelmaker H.W. Flentrop uit Zaandam aangeboden om een offerte te schrijven, 

nadat hem het gerucht ter ore was gekomen dat er plannen waren om het orgel te laten 

restaureren. De orgelcommissie gaf toestemming, maar gaf daarbij wel aan dat deze offerte 

geheel vrijblijvend zou zijn. Naast de ideeën van de orgelcommissie (schoonmaak, afstellen 

mechanieken, herintonatie) benoemt Flentrop de mogelijkheid om een Mixtuur 3-4 sterk te 

plaatsen aangezien er op de hoofdwerklade nog een lege plaats is, en om de reguleerinrichting 

te vernieuwen. Ook wordt voorgesteld om voor de laagste vier tonen van de Prestant eigen 

metalen pijpen te maken (overigens hadden alleen de laagste twee tonen geen eigen pijpen, 

deze waren gecombineerd met de Holpijp). 

Kennelijk is de orgelcommissie vrij goed op de hoogte van orgeltechnische zaken; de 

voorstellen getuigen daarvan. Toch wil de orgelcommissie zich goed laten adviseren, de 

commissie schrijft op 9 november 1936 (dus bijna anderhalf jaar later) opnieuw een brief aan 

de NKO met de vraag om een plan voor de restauratie op te stellen. In deze brief benoemt de 

orgelcommissie opnieuw enkele ideeën over de restauratie. Als antwoord ontvangt de 

commissie op 24 november 1936 een brief van de NKO met daarbij een restauratieplan, welke 

als bijlage 2 achterin dit rapport is opgenomen. Ook wordt een lijst met orgelmakers gegeven 

die de raad geschikt acht om het werk uit te voeren. Het gaat om de volgende bouwers: A. Bik 

uit Amsterdam, N.A. van Dam uit Utrecht, H.W. Flentrop uit Zaandam, J. de Koff & Zoon uit 

Utrecht, firma Recourt uit Amsterdam, Th. Strunk uit Rotterdam en H. Vermeulen uit 

Overschie. Bik geeft een opgave van de reis- en verblijfkosten die men verwacht te maken, de 

Doopsgezinde Kerk weigert deze te betalen, met als gevolg dat Bik geen offerte uitbrengt. De 

firma Recourt geeft aan niet te offreren omdat men ruim voldoende werk omhanden heeft, 

maar alle andere bouwers brengen offerte uit. Naast de bovengenoemde orgelmakers komt er 

ook een offerte binnen van de firma Verschueren uit Heythuysen (Limburg). Deze firma was 

getipt door de orgelmaker Van Putten uit Kampen, die van de plannen op de hoogte was en 

regelmatig werkzaamheden voor Verschueren verrichte. 

Op 18 december schrijft de orgelcommissie een brief aan de NKO met daarin een bespreking 

van de offertes. Kennelijk naar aanleiding van de bezoeken van de orgelbouwers heeft de 

commissie nog enkele opmerkingen; in de offerte van Verschueren wordt het voorstel gedaan 

om een nieuw windkanaal naar het Bovenwerk te maken, ook wordt aangegeven dat het 

jammer is om de opsneden van de Prestant te verlagen en dat een Mixtuur 4-5-6 sterk te veel 

zou zijn voor de kleine kerkruimte. De NKO beantwoordt deze brief op 23 december en 

adviseert de werkzaamheden door Th. Strunk te laten uitvoeren aangezien hij de laagste prijs 

rekent. En zo gebeurt. Op de opmerkingen van de orgelcommissie wordt niet ingegaan. 

De werkzaamheden zullen overeenkomstig het restauratieplan zijn uitgevoerd, van alle 

beschreven werkzaamheden zijn sporen te vinden in het orgel. Namens de NKO verzorgde A. 

Bouman de keuring en de inspeling op 25 februari 1937. Het keuringsrapport dat van hem 

                                                        
2 van der Kleij en Zwart pp. 103. 
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verscheen op 4 maart is positief, en maakt geen gewag van wijzigingen ten opzichte van het 

plan. Overigens is het zeer wel mogelijk, gezien de vormgeving van de klaviatuur, dat deze door 

Strunk is aangebracht, waarbij de originele klaviatuur van Proper verwijderd is, maar hiervan 

zijn geen aanwijzingen gevonden in de archiefstukken. 

 

Op 13 oktober 1952 ontvangt de orgelcommissie een brief van orgelmaker Sanders uit Utrecht 

met een prijsopgave voor verschillende werkzaamheden. Klaarblijkelijk heeft de commissie 

daarom verzocht. De volgende noodzakelijke werkzaamheden worden genoemd: 

- Aanbrengen van een verstelbare tremulant. 

- Revisie van de beschadigde Mixtuur. 

- Herstel van de C en Cis van de Prestant 8’ waarvan de voeten ernstig doorgezakt zijn.3 

- Bestrijding van houtworm. 

- Stemming van het instrument. 

Ook worden voorstellen voor een vrij pedaal gedaan, alsmede dispositiewijzigingen. Het 

Hoofdwerk zou een Quintadeen 8’ en een Fluit 4’ krijgen, op het Bovenwerk zou de Terts 

doorlopend worden gemaakt. Deze voorstellen zijn niet overgenomen, de noodzakelijk 

genoemde werkzaamheden zijn wel gedaan. Blijkens de rekening is naast de genoemde 

werkzaamheden de pijp voor C van de Octaaf 4’ vervangen; de nieuwe pijp is van de lade 

afgevoerd en tegen het windkanaal voor het Bovenwerk geplaatst. De oude pijp was 

onbruikbaar geworden door verkropping en doordat de wanden te dun waren. 

 

De laatste stukken in het archief die betrekking hebben op het orgel zijn drie brieven, die de 

kerkenraad van de Doopsgezinde gemeente in december 1976 heeft geschreven om financiële 

middelen te vinden teneinde een nodige restauratie van het orgel mogelijk te maken. Het 

college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Kampen, de Rijksdienst voor de 

Monumentenzorg te Zeist en de Monumentencommissie van het Oversticht 

(Monumentenwacht Overijssel) werden aangeschreven. De benodigde restauratie zou tussen f 

20.000 en f 25.000 moeten kosten. 

Of de brieven tot resultaat geleid hebben, is niet bekend. Wel is bekend dat de firma Fonteyn 

in 1977 groot onderhoud aan het orgel heeft uitgevoerd. Er zijn geen stukken aangetroffen 

waaruit de werkzaamheden kunnen worden aangeduid. De binnenpijpen van de Prestant 8’ 

van gis’ tot en met f’’’ zijn door Fonteyn vernieuwd.4 Wellicht heeft Fonteyn ook de windladen 

gerestaureerd, waarbij hechthouten dekplaten aan de boven- en onderzijden van de windladen 

zijn aangebracht, en telescoophulzen in de pijpstokken voor afdichting van de slepen. Mogelijk 

zijn bij die gelegenheid tevens de conducten door westaflex exemplaren vervangen. 

In 1979 bracht M. Oranje samen met Jan Mulder de samenstelling van de Mixtuur terug tot 2-

3-4 sterk. De winkelhaken werden vervangen omdat de oude verwormd waren. Omdat er teveel 

speling was in de stiften van de walsramen, zijn deze door dikkere stiften vervangen. Ook zijn 

de winkelbalken van de speelmechanieken zwevend gemaakt, zijn de klavieren opnieuw 

ingevoerd en zijn de verhoudingen in de koppeling gewijzigd zodat het orgel gekoppeld lichter 

speelde. 5  

                                                        
3 Blijkbaar is het voorstel van H.W. Flentrop om de laagste tonen van de Prestant 8’ eigen pijpen te geven 
bij de verbouwing van 1936 nagevolgd. Ook blijkt hier dat het gaat om twee pijpen en niet vier, zoals 
Flentrop had genoemd. De nieuwe pijpen zullen niet van zeer goede kwaliteit zijn geweest. Wellicht heeft 
Sanders besloten de pijpen te verwijderen en de Prestant voor de C en Cis weer te combineren met de 
Holpijp, of is dit later gedaan. In ieder geval zijn deze pijpen nu niet meer aanwezig in het orgel en is de 
Prestant voor de twee laagste tonen met de Holpijp gecombineerd. 
4 Van der Kleij en Zwart pp. 103, daarnaast eigen waarneming aan het orgel. 
5 Mededeling van Jan Mulder. 
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In de jaren ’80 is ook de firma Kaat & Tijhuis uit Kampen bij het orgel betrokken geweest.6 

Tot eind 2006 heeft M. Oranje onderhoud verricht, daarna is er geen stem- en onderhoudswerk 

meer uitgevoerd tot de restauratie in 2018. 

 

 
Interieur van de Sint Annakapel in 1968, in gebruik als Doopsgezinde Kerk. (foto: RCE) 
 
De dispositie tot aan de restauratie van het instrument luidde als volgt (spelling conform de 

aanduidingen op de registertrekkers): 

 

Hoofdwerk (I):   Bovenwerk (II):   Pedaal: 

 

Prestant  8’ Gemshoorn  2’ Aangehangen 

Quintadena bas/disc. 16’ Nachthoorngedekt 8’ 

Holpijp  8’ Viola di Gamba  8’ Werktuiglijke registers: 

Octaaf  4’ Terts discant  1 3/5’ 

Superoctaaf  2’ Speelfluit  4’ Tremulant 

Mixtuur  IV-V-VI    Manuaalkoppel (trede) 

 

Samenstelling Mixtuur 

 

C: 1 1/3 - 1 

c: 2 - 1 1/3 - 1 

c’: 2 2/3 - 2 - 1 1/3 - 1 

c’’ 4 - 2 2/3 - 2 - 1 1/3 

c’’’: 5 1/3 - 4 - 2 2/3 - 2 

                                                        
6 Mededeling M. Oranje. 
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Beschrijving van het orgel en de restauratiewerkzaamheden 
 

Front 

 

Het orgel bezit een eenvoudig vijfdelig front, waarbij de grootste pijpen in de buitenste torens 

zijn geplaatst. De gedeelde middentoren is iets naar voren gebracht.7 Ten gevolge daarvan zijn 

de gedeelde tussenvelden hol gewelfd. De middentoren en de tussenvelden zijn op hoogte van 

de borstwering aangebracht, de twee zijtorens iets hoger. Het front vertoont sterke gelijkenis 

met het orgel in de Doopsgezinde Kerk te Giethoorn, door Proper vervaardigd in 1911, waarbij 

van het binnenwerk helaas maar weinig bewaard is gebleven. 

De zijtorens en de onderste geledingen van de middentoren en tussenvelden bevatten 

sprekende pijpen van de Prestant 8’ van het Hoofdwerk. De bovenste geledingen van de 

middentoren en tussenvelden bevatten geen sprekende pijpen. De indeling van de frontpijpen 

is als volgt v.l.n.r.: 

 

B G Dis F A         f’ dis’ cis’ b a         g f dis cis c d e fis gis         ais c’ d’ e’ fis’          Gis E D Fis Ais  

 

De ornamentiek bestaat uit dichte panelen, vlak uitgevoerd of de frontlijn volgend. Hierin 

uitbundige bas-reliëfs met daarin ranken, bloemmotieven, voluten en krullen. De reliëfs zijn 

met goudverf geaccentueerd. De culs-de-lampe onder de beide zijtorens bestaan uit gekrulde 

acanthusbladeren, de cul-de-lampe die onder de middentoren en tussenvelden is aangebracht, 

is versierd met kleine schubboogjes die in waaiervorm zijn aangebracht. 

Het schilderwerk aan het front vertoont geen opvallende beschadigingen, ook zijn er geen 

beschadigingen te zien in de frontpijpen. Het schilderwerk van de hoofdlijst van de galerij 

vertoonde wel veel schade, toe te schrijven aan de heteluchtverwarming die onder de 

orgelgalerij was aangebracht. De hoofdlijst is opnieuw beschilderd als onderdeel van de 

restauratie van de kapel, aan het orgelfront is geen schilderwerk verricht. 

 

Kas 

 

De kas is van vurenhout vervaardigd en met een bruine houtimitatie beschilderd. De 

beschildering van front en kas is in overeenstemming met de rest van het interieur. Op 

sommige plekken is minimale gebruiksschade aan het schilderwerk te zien, wat voorzichtig is 

weggewerkt. 

De afdekking aan de bovenzijde van de kas is dicht. In de middentoren is de oorspronkelijke 

afdichting in 1936 vervangen door doek, evenals de zijwanden van de middentoren, zodat het 

Bovenwerk beter uit kan spreken. Bij de restauratie is deze situatie gehandhaafd, waarbij het 

doek door nieuw doek is vervangen. De kas is niet ruim bemeten, waardoor een groot deel van 

het pijpwerk slecht bereikbaar is voor stemwerkzaamheden. 

Tijdens het voorbereidende onderzoek is in de gehele kas op allerlei plekken houtworm 

geconstateerd, sommige sporen wezen erop dat er nog houtworm actief was. Datzelfde gold 

voor grenen onderdelen in de kas, zoals draagbalken. Het instrument heeft een algehele 

behandeling tegen houtworm ondergaan. 

Op de deuren aan de achterzijde van de kas is aan de binnenzijde in de loop van de tijd van 

alles geschreven. Op de linkerdeur staat ‘T. Smit 1936’, wellicht gaat het hier om een 

                                                        
7 Wanneer in dit rapport geschreven wordt: voor, achter, links of rechts, is dit steeds gezien vanuit de 
kerkzaal. 
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medewerker van de firma Strunk, die destijds het orgel restaureerde. Op de middelste deur 

hebben vele organisten die er eens speelden, een boodschap achtergelaten. Op de rechterdeur 

staan klachten over de onbespeelbaarheid van het instrument van 1966 tot en met 1971, de 

klachten worden aan de heteluchtverwarming toegeschreven. De formulering verraadt grote 

frustratie. 

In de middendeur achter het hoofdwerk bevindt zich een oud slot waarvan de sleutel is 

verdwenen. Daarom is er een nieuw slot aangebracht, zodat het binnenwerk niet bereikbaar is 

voor iedereen die de orgelgalerij kan betreden. Verder worden alle deuren en panelen door 

middel van wervels vergrendeld, waarvan een aantal opnieuw zijn afgesteld. 

 

Windvoorziening 

 

De magazijnbalg na restauratie 

 

De windvoorziening bestaat uit een dubbelvouwige magazijnbalg, gesitueerd in de onderkas 

onder de hoofdwerklade, met aan de onderzijde twee schepbalgen. De hefboom waarmee de 

schepbalgen bediend worden is nog aanwezig, alleen het gedeelte dat uit de kas uitsteekt, is 

afgezaagd en bevindt zich nu in de kas. Bij inspectie bleek de belering van de balgen oud en 

stug te zijn, op een aantal plekken waren lekkages gedicht met stroken leer, welke op sommige 

plekken weer los begonnen te laten. Om een goede werking op langere termijn te garanderen 

is de balg integraal opnieuw beleerd. De gemeten winddruk voor de restauratie was 66 mm 

waterkolom, na de restauratie van de balg bleek de druk met gebruikmaking van de oude 

gewichten 69 mm te zijn, deze winddruk is gehandhaafd. 
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De windtoevoer werd geregeld door een windmotor (EMF Dordrecht, vermogen 0,5 PK), welke 

op een overloop in de kosterswoning stond. Deze woning is tegen de kapel aangebouwd. Het 

windkanaal was door de muur heen gelegd, vervolgens aan de kapelzijde langs de muur, daarna 

onder de galerijvloer naar het orgel. De motor stond niet in een dempkist. Gezien de leeftijd 

van de motor (geplaatst in 1925) ligt het voor de hand dat deze het op termijn zou gaan begeven. 

Daarom is een nieuwe motor (Ventus 6 008 10, 8 m3/min., 2800 tpm, wd. 105 mm) geplaatst 

in een geluiddempende kist. De motor is niet in de kosterswoning geplaatst, maar in een 

nieuwe geluiddempende kist tegen de achterwand van de orgelgalerij en via een deel van het 

oude kanaal onder de vloer aangesloten op de magazijnbalg. Op deze manier is de 

windsamenstelling gelijk aan de lucht in de kapel, zodat er geen temperatuur- en 

luchtvochtigheidsverschillen zijn. In combinatie met een nieuw aangebrachte 

vloerverwarming in de kapel zullen hiermee de stemmingsproblemen en corrosie van 

pijpvoeten naar verwachting tot het verleden behoren. Het kanaal onder de vloer van de motor 

naar de magazijnbalg is gerestaureerd, de belering is vervangen en om in de toekomst 

scheurvorming te voorkomen is het gehele kanaal met wit weefselbehang beplakt. Ook is het 

gedeelte van het windkanaal dat aansluit op de balg vervangen, het bleek zodanig verwormd te 

zijn dat het niet gehandhaafd kon worden. Tijdens de restauratie van de kapel is de doorgang 

van het windkanaal door de scheidingsmuur tussen de kosterswoning en de kapel 

dichtgemaakt, en is het gedeelte van het windkanaal dat langs deze scheidingswand liep, 

verwijderd. De oude motor is als curiosum naast de nieuwe motor geplaatst, buiten de 

dempkist en zodoende zichtbaar voor bezoekers. 

Tegen de windlade van het Bovenwerk is aan het windkanaal een pneumatische 

enkelslagtremulant bevestigd, welke goed functioneert, en daarom gehandhaafd is.  

 

Windladen 

 

Het orgel bezit twee eikenhouten mechanisch geregeerde sleepladen, voor ieder werk één. De 

hoofdwerklade is aangebracht boven de balg en is daardoor iets hoger geplaatst dan het front. 

De lade beslaat vrijwel de gehele breedte van het orgel. De cancelindeling is rechts in c-kant en 

links in cis-kant. Deze volgt daarbij de frontindeling, het groot octaaf aan de linker- en 

rechterzijde in tertsopstelling aflopend met de grootste pijpen in het midden, daartussen het 

overige pijpwerk diatonisch aflopend in beide richtingen met de grootste pijp (c) in het midden 

van de lade. De sleepindeling volgt de plaatsing van de registertrekkers. De bovenwerklade is 

smaller en ondieper dan de hoofdwerklade, waardoor het pijpwerk nogal krap op de lade staat. 

De cancelindeling is vanuit het midden diatonisch aflopend. 

De hoofdwerklade wordt ondersteund door twee grenenhouten liggers onder de beide 

zijkanten alsmede een ligger onder het midden van de lade, de bovenwerklade door twee 

liggers onder de beide zijkanten. 

Aan de onder- en bovenzijde van het cancelraam zijn bij beide laden dekplaten van hardboard 

aangebracht. Deze zijn niet origineel, wellicht zijn de sponsels nog aanwezig. Er is geen door- 

of bijspraak geconstateerd, ook niet bij een blinde proef, evenmin is lekkage waar te nemen bij 

de windlade zelf. De eiken pijproosters, stempels en stokken zijn nog prima. Het Hoofdwerk is 

van drie eikenhouten roosters voorzien, de voorste is voor de Prestant 8’, Bourdon 16’ en 

Holpijp 8’, de middelste voor de Octaaf 4’ en Openfluit 2’, de achterste voor de Mixtuur. Er zijn 

6 eikenhouten pijpstokken, voor ieder register één. Vanwege de gewijzigde samenstelling zijn 

zowel de pijpstok als het pijprooster van de Mixtuur vervangen door nieuwe. De oude zijn 

opgeslagen in het orgel. Op de bovenwerklade bevinden zich 5 eikenhouten pijpstokken, voor 

ieder register één, en 2 eikenhouten pijproosters, waarbij het achterste rooster voor de Voix 



10 
 

Céleste en de Speelfluit wordt gebruikt. De teruggerestaureerde Salicionaal bleek nog prima te 

passen in de oude roostergaten, die vanaf 1936 gebruikt zijn voor de Gemshoorn. 

Frontpijpen en andere pijpen die van de laden zijn afgevoerd, worden gevoed met westaflex 

conducten. Er is geen lekkage in de conducten geconstateerd, in het kader van sober en 

doelmatig onderhoud is daarom geen aanleiding gezien om de conducten te vervangen. 

De slepen zijn van massief eikenhout, de tussenliggende dammen van tropisch hardhout. De 

bediening van de registertrekkers was vrij stroef. Dit is toe te schrijven aan de  bakelieten 

afdichtingsringen welke (wellicht door Fonteyn in 1977) zijn aangebracht. Deze veroorzaakten 

wrijving rond de slepen. De ringen zijn tijdens de restauratie door Liegelindringen vervangen. 

De ventielkasten van beide werken zijn winddicht. De ventielkast van de hoofdwerklade is van 

3 voorslagen voorzien, de bovenwerklade van 2. De voorslagen zijn donkerder gelakt. De 

eikenhouten ventielen zijn belegd met vilt en leer, en sluiten voldoende. De zijwanden en de 

fundamentbalk zijn aan de boven- en onderzijde afgewerkt met strookjes leer. In plaats van 

pulpeten is er op de boring van de doorvoeren een leren strook aangebracht met daarboven 

een messing strip welke met kleine spijkertjes is vastgezet. De gaatjes waar de doorvoeren 

doorheen gaan, zijn voorzien van zeer kleine ringetjes (leer?). De messing doorvoeren zien er 

goed uit, er zijn vrijwel geen oxidatiesporen. Ook ontsnapt er aan de onderzijde geen wind uit 

de ventielkasten. Nieuwe pulpeten zijn dan ook niet aangebracht. 

Op een bank voor de hoofdwerklade staan de houten pijpen van de Bourdon 16’ en de Holpijp 

8’, op een houten bank voor de bovenwerklade staan de houten pijpen van de Fluit dolce, 

alsmede de grootste metalen pijpen van de Salicionaal en de Viola di Gamba. Een apart bankje 

op iets lager niveau is aangebracht voor de andere bank in de middentoren, hierop staan de 

grootste pijpen van het Bovenwerk die afgevoerd zijn. 

 

Tractuur 

 

Het orgel heeft een mechanische registertractuur. Bij het Hoofdwerk zijn de registertrekkers 

verbonden met ijzeren stangen die de registertrekker a.h.w. verlengt. Deze stangen zijn weer 

verbonden met de bovenkant van metalen zwaarden welke aan de onderzijde rusten in een 

scharnierbalk. Ongeveer halverwege deze balk zijn de slepen met deze zwaarden verbonden. 

Bij het Bovenwerk zijn de registertrekkers rechtstreeks verbonden met de onderzijde van de 

zwaarden, welke scharnieren op ong. 3/4 hoogte, en waar de slepen aan de bovenzijde aan 

verbonden zijn door middel van eikenhouten latten. De metalen zwaarden en scharnieren van 

de registertractuur van beide werken zijn schoongemaakt en opnieuw zwart gelakt. Ook zijn 

bij sommige zwaarden aan weerszijden van de scharnieren kleine spijkertjes aangebracht die 

de scharnieren op hun plaats houden.  

De speeltractuur van het Hoofdwerk is samengesteld uit houten stekers onder de toetsen, 

welke rusten op metalen winkelhaken in een scharnierbalk. Aan deze winkelhaken zijn de 

abstracten bevestigd, welke doorlopen tot onder de hoofdwerklade en daar verbonden zijn met 

stevige eikenhouten walsen in een eikenhouten walsraam. De scharnierbalk is met behulp van 

v-veren zwevend gemaakt in 1977. De veren zijn vrij goed afgesteld; pas bij het indrukken van 

15 toetsen beweegt het gehele klavier mee. Het gebruikmaken van deze zwevende constructie 

zorgt ervoor dat de mechaniek mee kan bewegen met eventuele werking van houten delen, 

zodat er niet teveel trek aan de ventielen ontstaat waardoor deze ongewild worden 

opengetrokken. Omdat de werking van de mechaniek verder geen problemen oplevert, is de 

zwevende constructie in stand gehouden. 

Ook de scharnierbalk van het Bovenwerk is zwevend. Bij het indrukken van 9 toetsen komt het 

klavier in beweging. Dat is iets aan de lichte kant, maar het verzwaren brengt met zich mee dat 
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ook de ventielveren nagelopen moeten worden, en bij normale bespeling zullen er zich geen 

problemen voordoen. Daarom is in dit opzicht ook niets gewijzigd aan de speelmechaniek van 

het Bovenwerk. Aan de ene zijde zijn de winkelhaken verbonden met abstracten die evenals bij 

het Hoofdwerk doorlopen onder de lade en verbonden zijn met een eikenhouten walsraam. 

Aan de andere zijde zijn de winkelhaken door vrijwel verticaal lopende abstracten verbonden 

met de toetsen. Gelet op materiaalkeuze en constructie dateren de scharnierbalken met 

winkelhaken van later datum. Voor de verbindingen met de walsen zijn ijzeren draden gebruikt 

met aan het einde ovalen oogjes. 

Het pedaal is door middel van abstracten en een wellenbord aangehangen aan het Hoofdwerk. 

Voor de klavierkoppel is een trede gemaakt, welke met een ijzeren stang is verbonden aan een 

verticaal balkje. Deze beweegt een intern hulpklaviertje omhoog dat op de bovenwerktoetsen 

rust, waardoor de toetsen hiervan contact maken met de stelmoeren van de draden die 

verbonden zijn met het eerste manuaal, waardoor bij indrukken hiervan ook de toetsen van het 

tweede manuaal worden meegetrokken. In de speelmechaniek zijn geen problemen 

geconstateerd, derhalve zijn daarin ook geen wijzigingen aangebracht. 

 

Klaviatuur en elektra 

 

De klaviatuur is gesitueerd aan de linkerzijde van het orgel in de zijwand. Het bestaat uit twee 

manualen en een aangehangen pedaal. Beide manualen zijn als staartklavier uitgevoerd. De 

toetsen zijn van eikenhout, de ondertoetsen zijn belegd met ivoor, de boventoetsen met 

ebbenhout. De bakstukken zijn van grenenhout met fineer van tropisch hardhout, wellicht 

mahonie. In de rechter bakstukken zit houtworm, met daarbij zaagselsporen. Er zijn geen 

vastzittende toetsen, ook is het toetsbeleg nog in prima staat. De houtwormgaatjes zijn na 

behandeling dichtgemaakt, verder zijn geen wijzigingen aangebracht. 

Het pedaalklavier is origineel van Proper. De toetsen zijn van eikenhout met eiken beleg, de 

boventoetsen in blokvorm, de ondertoetsen rond afgewerkt bij de aansluiting met de 

boventoetsen. Voor de moderne organist is de indeling en situering van het pedaal ten opzichte 

van de manualen niet optimaal. Dit is als een gegeven te beschouwen wat bij het orgel hoort, 

er was dan ook geen reden om deze originele indeling aan te passen aan de huidige ideeën over 

ligging en bespeelbaarheid. Het pedaalschot was moeilijk weg te nemen, waardoor afstelling 

van de pedaalmechaniek lastig was. De bevestigingsconstructie is bij de restauratie verbeterd. 

De lessenaarbak is wel eenvoudig uitneembaar. 

De registertrekkers zijn van eikenhout. De knoppen zijn van gedraaid zwart gepolitoerd hout 

met aan de kop een porseleinen plaatje waarop de registernamen zijn aangebracht in zwierig 

schuinschrift. De originele knoppen van Proper hebben zwarte letters, van de later 

aangebrachte plaatjes waren de letters verkleurd. Aangezien de originele dispositie is 

gereconstrueerd, zijn de later aangebrachte plaatjes vervangen door nieuwe in de stijl van de 

originele plaatjes. 

Voor de verlichting is een ledstripje in de lessenaarbak aangebracht, onder het klavierraam is 

voor verlichting van het pedaalklavier een ledlampje gemaakt. Er is een dubbele schakelaar 

aangebracht waarmee de motor aan- en afgezet kan worden, en waarmee de 

speeltafelverlichting bediend kan worden. Ook is nu binnenverlichting aangebracht in het 

orgel, deze was voor de restauratie niet aanwezig. 
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Klaviatuur na de restauratie. Te zien is dat de kas niet integraal is overgeschilderd, waardoor 

het geheel op de galerij nog de oude uitstraling heeft. 

 

Pijpwerk 

 

Bij de grote restauratie van 1936 zijn veel nieuwe registers gecreëerd door pijpwerk van Proper 

te versnijden en/of te verplaatsen. Alleen voor de Mixtuur is nieuw pijpwerk gebruikt. Zowel 

Proper als Strunk betrokken hun pijpwerk bij pijpfabrieken. De keuze is gemaakt om de 

oorspronkelijke dispositie te reconstrueren door de wijzigingen aan de pijpen ongedaan te 

maken en de pijpen terug te plaatsen op de oorspronkelijke plaats. Daarnaast is ervoor gekozen 

om de in 1936 toegevoegde Mixtuur te handhaven en in samenstelling aan de oorspronkelijke 

dispositie aan te passen. Voor de spelling van de benamingen van de gereconstrueerde registers 

is gebruik gemaakt van het bestek van Proper uit 1896 (zie bijlage 1). 

In het werk van Proper onderscheiden zich twee verschillende facturen. De ene factuur 

kenmerkt zich door ronde geperste labia en inscripties in slagletters, de andere door spits 

geritste labia met handgeschreven tooninscripties. Ook lijken de pijpen met ronde labia meer 

lood te bevatten. Er is geen systeem aanwijsbaar in het gebruik van de ene of de andere factuur. 

Mogelijk betrok Proper het pijpwerk bij twee leveranciers. Het is ook mogelijk dat Proper het 

pijpwerk met spits geritste labia op voorraad had, waarbij dat pijpwerk uit een ouder, 

verdwenen of gerestaureerd orgel afkomstig was. Aangezien Proper nogal eens orgels als 

occasion verkocht en tweedehands pijpmateriaal opnieuw gebruikte, is het vrijwel niet na te 

gaan waar het pijpwerk, mocht het tweedehands zijn, vandaan zou komen.  

In verscheidene pijpvoeten werd corrosie aangetroffen, zowel in pijpwerk van het Hoofdwerk 

als van het Bovenwerk. Bij de open pijpen van de Speelfluit zijn in het verleden de pijpvoeten 
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al een keer vervangen. Het gegeven dat de corrosie alleen in de voeten is geconstateerd, geeft 

aan dat de situering van de windmotor in de kosterswoning vermoedelijk de voornaamste 

oorzaak van de corrosie is. Doordat de wind die vanuit de kosterswoning geleverd werd, anders 

van temperatuur en vochtigheid was dan de lucht in de kapel, heeft dit wellicht geleid tot 

condensvorming in of aan de pijpvoeten. 

Tijdens demontage werd een aantal van 146 pijpen geteld met corrosieschade. De complete 

registers waarin schade geconstateerd is, zijn rechtstreeks naar de pijpenmaker (de firma 

Stinkens te Zeist) gestuurd voor reparatie. Daar kwam aan het licht dat meer pijpen waren 

aangetast dan tijdens de demontage was waargenomen, in totaal zijn van 243 pijpen de voeten 

grotendeels vervangen. 

 

 
Pijpwerk van het Hoofdwerk, met op de voorgrond de in samenstelling aangepaste Mixtuur. 

 

Naast deze ernstige aantasting is er betrekkelijk weinig stemschade te constateren. Voor de 

restauratie bleek het orgel gestemd te zijn op ongeveer 44o Hz. voor a’ in een evenredig 

zwevende stemming, dus gelijk aan de stemming van moderne klavierinstrumenten. Deze 

stemming is na de restauratie gehandhaafd. Dit biedt voor samenspel met andere 

instrumenten goede mogelijkheden, een waardevol gegeven met het oog op het toekomstige 

gebruik van de kapel. Er heeft een intonatiecorrectie plaatsgehad, maar er is niet gepoogd de 

klank van de bestaande registers te veranderen. De voetopeningen van de pijpen waarvan de 

voeten vervangen zijn, zijn passend gemaakt aan de nog resterende voetopeningen die niet 

vervangen zijn, voorzover deze nog aanwezig waren. Van sommige registers waren echter alle 

pijpvoeten vervangen, daarom zijn ook andere Properorgels bestudeerd als referentie om de 

oorspronkelijke klank terug te vinden. Met name het orgel in de Hervormde Kerk te Vorchten 

heeft model gestaan als oriëntatie op de oorspronkelijke klank, maar ook vergelijking met de 
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gereconstrueerde originele klank van het orgel in de Hervormde Kerk te Zalk heeft tot 

waardevolle inzichten geleid. De Mixtuur is aangepast aan het pijpenbestand van Proper. 

Hieronder volgt een beschrijving van het pijpwerk per register, op volgorde van plaatsing vanaf 

het front. 

 

Hoofdwerk: 

 

Prestant 8’ 

C en Cis gecombineerd met Holpijp, D-fis’ in het front, ronde opgeworpen labia. g’ pijp van 

Proper, inscriptie vermeldt ‘Principal 8’ g’ in slagletters. Ronde geperste labia en expression. 

Van gis’-f’’’ nieuwe pijpen (1977 Fonteyn) met eveneens ronde geperste labia, maar met open 

stemkrullen. Gehele register met baarden en lichte kernsteken. Aan dit register zijn geen 

wijzigingen aangebracht. 

 

Bourdon 16’ bas 

In 1936 was dit register vermaakt tot Quintadena. Grenenhout, grijs geschilderd, afgevoerd 

van de lade. Een aantal pijpen had een verlaagde opsnede doordat er loden plaatjes op het 

bovenlabium waren aangebracht. Deze plaatjes zijn verwijderd, evenals later aangebrachte 

loden zijbaarden. Opsneden zijn waar nodig aangepast om de oorspronkelijke Bourdonklank 

terug te winnen. Tijdens de restauratie is de deling bas/discant bepaald tussen d en dis, in 

afwijking van de oorspronkelijke deling tussen b en c’. Hierdoor kan met de Bourdon bas op 

het aangehangen pedaal een zelfstandige Bourdon 16’ worden gesuggereerd. 

 

Bourdon 16’ discant 

dis-b houten pijpen, afgevoerd. c’-f’’’ metalen pijpen op de lade. Spits geritste labia, veel 

kernsteken, baarden. De opsneden die in 1936 waren verlaagd om een Quintadeenklank te 

krijgen, zijn weer verhoogd. Ook zijn van 16 aangetaste pijpen de voeten vervangen. 

 

Holpijp 8’ 

Groot octaaf hout, grijs geschilderd, afgevoerd van de lade, overig pijpwerk metaal, op de lade. 

Spits geritste labia, handgeschreven inscripties, factuur als Bourdon. Er zijn geen sporen 

aangetroffen van opsneden die verlaagd zijn. Veel kernsteken. Van 22 aangetaste pijpen zijn 

de voeten vervangen, verder zijn geen wijzigingen aangebracht.  

 

Octaaf 4’ 

C afgevoerd van lade, geplaatst achter windkanaal naar het Bovenwerk. Spits geritst labium, 

lichte kernsteken, baarden. Deze pijp is blijkens de stukken in het archief in 1952 nieuw 

geplaatst in plaats van de oorspronkelijke pijp die verkropt was en waarschijnlijk beschadigd. 

Cis-f’’’ op de lade, waarbij de pijp voor Cis is verkropt. Ronde geperste labia. De pijpen zijn 

voorzien van expressions, behalve het driegestreept octaaf, deze zijn op lengte afgesneden. 

Verder baarden en veel kernsteken. Van 21 aangetaste pijpen zijn de voeten vervangen. De 

verkropping van Cis is hersteld en opnieuw samengesteld. Verder zijn geen wijzigingen 

aangebracht. 

 

Openfluit 2’ 

In 1936 was dit register als Gemshoorn op het Bovenwerk geplaatst. In het kader van 

reconstructie van de oorspronkelijke dispositie is dit register weer als openfluit teruggeplaatst 

op het Hoofdwerk. Conisch pijpwerk, expressions van C-f’, waarbij sommige pijpen 
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dichtgesoldeerd zijn en vervolgens op lengte afgesneden. Van f’-f’’’ zijn de pijpen op lengte 

afgesneden. Van a’-f’’’ zijn vele verschillen in factuur tussen de pijpen te zien, het pijpwerk 

vertoont wel 5 verschillende facturen. Van C-gis’ heeft het pijpwerk spits geritste labia en zeer 

veel kernsteken. De baspijpen pijpen bezitten baarden. Op de C staat als registerinscriptie te 

lezen ‘Woudfluit 2 vt’. Van 19 aangetaste pijpen zijn de voeten vervangen. Verder zijn geen 

wijzigingen aangebracht. 

 

Mixtuur 

Metaal, geheel op de lade. Labia spits geritst, geen baarden. Alle pijpen van Strunk zijn op 

lengte afgesneden. Ondanks overeenkomstige labiumvorm heeft de Mixtuur een afwijkende 

factuur. Inscripties in slagletters, op C in hoofdletters MIXTUUR, rond geplaatst. 

Tijdens de restauratie is de samenstelling verlaagd, waarbij over het gehele register een 

tweevoetskoor in de samenstelling is opgenomen omdat er op het orgel geen Octaaf 2’ meer 

aanwezig is. Ook zijn de pijpen drie plaatsen opgeschoven aangezien de mensuren voor de 

restauratie erg eng waren. Van in totaal 50 aangetaste pijpjes zijn de voeten vervangen. 

De huidige samenstelling van de Mixtuur is als volgt: 

C:   2 - 1 1/3 - 1 

c:    2 2/3 - 2 - 1 1/3 - 1 

c’:   4 - 2 2/3 - 2 - 1 1/3 

c’’:  5 1/3 - 4 - 2 2/3 - 2 

 

Bovenwerk: 

 

Salicionaal 4’ 

Metaal, geheel op de lade. Spits geritste labia, handgeschreven inscripties, evenals Bourdon en 

Holpijp. Inscriptie op C: ‘Salicional 4 v.’ Voor de restauratie was dit de Superoctaaf 2’ van het 

Hoofdwerk, welke verkregen werd door de oorspronkelijke Salicionaal 4’ van het Bovenwerk 

met ruim de helft in te korten. Dit resulteerde in (te) wijde mensuren (C diameter 57,5 mm) 

waardoor het register een fluitachtige klank had. De bas had open stemkrullen en baarden, de 

discant was op lengte afgesneden en zonder baarden. Vrij veel kernsteken. Voor de fis’’ is in 

het verleden een andere pijp geplaatst van smallere mensuur, maar er zijn geen verschuivingen 

in het pijpwerk. Voor deze pijp is een nieuwe gemaakt in passende factuur. De Salicionaal is 

gereconstrueerd door alle pijpen weer te verlengen tot hun oorspronkelijke lengte. In de 

verlengde pijpen zijn expressions aangebracht. Daarnaast zijn bij alle pijpen nieuwe voeten 

aangebracht, de oude waren door corrosie aangetast. 

 

Fluit dolce 8’ 

Factuur als Holpijp, voor de restauratie ging het register met de naam Nachthoorngedekt door 

het leven. C-B hout, afgevoerd, c-f’’’ metaal op de lade. De pijpvoeten zijn verlengd. Spits 

geritste bovenlabia, de opsneden zijn in 1936 verlaagd en recht gemaakt. Veel kernsteken. Er 

is voor gekozen om de opsneden niet terug te brengen naar de oorspronkelijke situatie omdat 

de klank goed mengt met de overige registers van het orgel. Wel zijn 16 aangetaste pijpvoeten 

vervangen. 

 

Viola di Gamba 8’ 

Groot octaaf gecombineerd met Fluit dolce, rest metaal, met expressions, lage ronde opsneden, 

zijbaarden en freins. De labiumvorm is rond geperst. c-d’ afgevoerd, rest op de lade. De 

inscripties vermelden als naam Salicional. Van 8 pijpen zijn aangetaste voeten vervangen. 
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Voix Celeste 8’ discant 

Voor de restauratie was dit een Terts 1 3/5, welke verkregen is door de oorspronkelijke 

Celestepijpen fors in te korten. Om te voorkomen dat de mensuur van dit register te wijd werd, 

zijn de vier grootste pijpen in 1936 verwijderd en zijn de pijpen van het ééngestreept octaaf 4 

plaatsen opgeschoven. De pijp op c’ was de oorspronkelijke e’ van de Voix Celeste. In het 

tweegestreept octaaf werden uit voorraad van de orgelmaker de pijpen van c’’, d’’, f’’ en gis’’ 

tussengevoegd, waardoor de pijpen van a’’ t/m f’’’ op de oorspronkelijke plaats zijn blijven 

staan. De tussengevoegde pijpen waren van spotted metal en hadden spits geritste labia. 

De reconstructie tot Voix Celeste is gerealiseerd door de vier grootste pijpen in passende 

factuur en mensuur bij te maken, de in 1936 toegevoegde pijpen in het tweegestreept octaaf te 

verwijderen en de overige pijpen op hun oorspronkelijke plaats terug te plaatsen en te 

verlengen tot de oorspronkelijke lengte door een orgelmetalen deel op de bestaande pijpen te 

solderen. De oorspronkelijke pijpen hebben ronde geperste labia, lage opsneden. Factuur 

overeenkomend met Viola di Gamba, al zijn de diameters van de Celestepijpen iets wijder. 

Volgens het restauratierapport uit 1936 moet het register in het verleden freins of baarden 

hebben gehad, maar daarvan waren geen sporen te vinden op het pijpwerk. Ook was er voor 

de intonatie geen noodzaak om freins of baarden aan te brengen. Besloten is dan ook om dat 

niet te doen. De opsneden zijn rond en zeer laag. Als registernaam vermelden de inscripties 

Gamba. De voeten van alle pijpen zijn vanwege corrosie vervangen. 

 

Speelfluit 4’ 

Geheel metaal op de lade. C-G gedekt, ronde geperste labia. Gis-B open, eveneens ronde 

geperste labia. Bij de pijpen van c-f’’’ zijn geen bovenlabia aangebracht, de bovenrand van de 

opsneden is rechtstreeks in het corpus uitgesneden en volgt de ronding van de pijpwand. De 

opsneden zijn smal en rond. In de discant pijpwerk met dubbele lengte en gaatje in het midden 

van het corpus. De open pijpen zijn voorzien van expressions. Bij de open pijpen waren de 

voeten in een eerder stadium deels vervangen, hoogstwaarschijnlijk vanwege eerder 

geconstateerde corrosie. Van 7 pijpen zijn de voeten vanwege corrosie vervangen. Verder zijn 

tijdens de restauratie geen wijzigingen aan de pijpen aangebracht. 

 

Klimaat en gebouw 

 

Voor de restauratie was de kapel voorzien van heteluchtverwarming, waarvan de 

uitstroomopening zich recht onder de orgelgalerij bevond. Al aan het schilderwerk van de 

galerij was te zien, welke schade dit systeem kan aanrichten. Om deze reden gaven de adviseurs 

aan dat bij de restauratie van de kapel gekozen zou moeten worden voor een ander 

verwarmingssysteem, bij voorkeur vloerverwarming. Tot onze tevredenheid kunnen we 

constateren dat inderdaad gekozen is voor een goed aangelegde vloerverwarming. Geadviseerd 

wordt om in het dagelijks gebruik de ruimte op een temperatuur van ong. 140 C te houden 

wanneer de kapel niet gebruikt wordt. Bij gebruik kan de kapel dan langzaam opgewarmd 

worden naar 180 C. De kans op het ontstaan van corrosie aan pijpwerk is dan minimaal, evenals 

krimpschade. 
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Dispositie na de restauratie 

 

Hoofdwerk (man. 1, C-f’’’): 

 

Prestant 8’ C-Cis gecombineerd met Holpijp, D-fis’ in het front 1897, g’ op de 

 lade 1897, gis’-f’’’ op de lade 1977. 

Bourdon 16’ bas Grenenhout, afgevoerd van de lade 1897. 

Bourdon 16’ disc. Metaal, gedekt, op de lade 1897. 

Holpijp 8’ C-B grenenhout, afgevoerd van de lade 1897, c’-f’’’ metaal op de 

 lade 1897. 

Octaaf 4’ Metaal, C afgevoerd op eigen klos 1952, Cis-f’’’ op de lade 1897. 

Openfluit 2’ Metaal, conisch, op de lade 1897. Was vanaf 1936 Gemshoorn 2’ 

 van het Bovenwerk, in 2018 teruggeplaatst op oorspronkelijke 

 plek. 

Mixtuur Metaal, 3-4 sterk, op de lade 1936/2018. Samenstelling: 

 C:    2 - 1 1/3 - 1 

 c:     2 2/3 - 2 - 1 1/3 - 1 

 c’:    4 - 2 2/3 - 2 - 1 1/3 

 c’’:   5 1/3 - 4 - 2 2/3 - 2 

 

Bovenwerk (man. 2, C-f’’’): 

 

Salicionaal 4’ De grootste pijpen afgevoerd van de lade, de overige pijpen op de 

 lade 1897. In 1936 ingekort tot Superoctaaf 2’ op het Hoofdwerk, in 

 2018 weer verlengd tot oorspronkelijke Salicionaal. 

Fluit dolce 8’ C-B grenenhout, afgevoerd van de lade 1897, c-f’’’ metaal, op de 

 lade 1897. 

Viola di Gamba 8’ C-B gecombineerd met Fluit dolce, c-f’’’ op de lade 1897. 

Voix Celeste 8’ disc. Metaal op de lade. c’-dis’ 2018, e’-f’’’ 1897. In 1936 versneden tot 

 een Terts 1 3/5 met enkele verschuivingen, in 2018 verlengd tot 

 Voix Celeste waarbij de pijpen weer op oorspronkelijke plaats zijn 

 teruggekeerd. 

Speelfluit 4’ C-G gedekt metaal, Gis-b open, c’-f’’’ overblazend, dubbele 

 corpuslengte met gaatje in het midden. Gehele register 1897. 

Tremulant Pneumatische enkelslagtremulant, vermoedelijk 1977. 

 Functioneert in mindere mate ook op het Hoofdwerk. 

 

Pedaal (C-b): aangehangen 

 

Manuaalkoppeling (trede)  

 

Toonhoogte: a’ ong. 440 Hz, winddruk: 69 mm wk  
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Bijlagen 

 

Bijlage 1 Bestek van het orgel in de Doopsgezinde Kerk te Kampen, Proper 1896 

Bijlage 2 Restauratieplan Nederlandse Klokken- en Orgelraad 1935 
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Bijlage 1: Bestek van het orgel in de Doopsgezinde Kerk te Kampen, Proper 1896 
 

Bestek en nadere omschrijving voor een kerkorgel met 2 Klavieren en Aangehangen 
pedaal volgens teekening. 

Art. 1 
Het orgel zal de navolgende registers bevatten. voor het Hoofdmanuaal 
1. Prestant 8 voet 
2. Bourdon 16 voet Bas 
3. Bourdon 16’ discant 
4. Holpijp 8 voet 
5. Octaaf 4 voet 
6. Openfluit 2 voet 
  Voor het Bovenmanuaal 
7 Salicionaal [4 voet gedeeltelijk in het front] ( tussen [ ] over ander tekstgedeelte 

   heen geplakt) 

8 Fluit dolce 8 voet 
9 Viola di gamba 8 voet als Salicionaal 8 voet 
10 Voix Celeste 8 voet discant 
11 Speelfluit 4 voet 

Art. 2 
Het pijpwerk zal gemaakt worden van een goede vermenging tin en lood verdeeld a.v. 
1 Prestant 8 voet voor zoover geplaatst in het front vervaardigd uit 87% tin zeer 
 netjes gepolijst en afgewerkt. het vervolg der Prestant welke niet in het front 
 geplaatst worden zullen vervaardigd worden uit 75% tin. 
2 Bourdon 16 voet Bas vervaardigd uit zeer best uitgezocht en droog 
 greenenhout. 
3 Bourdon 16 voet discant vervaardigd uit 40% tin. 
4 Holpijp 8 voet. het groot octaaf 12 stuks vervaardigd eveneens uit zeer droog 
 en best uitgezocht greenenhout. 
5 Octaaf 4 voet. vervaardigd uit 75% tin. 
6 Openfluit 2 voet id.                 id. 
7 Salicionaal 4 voet voor een gedeelte geplaatst in het front. vervaardigd uit 87% 
 tin. Zeer netjes afgewerkt en gepolijst. het vervolg van dit register geplaatst op 
 de windlade en vervaardigd uit 75% tin. 
8 fluit dolce 8 voet het onderste octaaf of 12 stuks vervaardigd uit zeer droog en 
 best greenenhout. en het vervolg van dit register vervaardigd uit 40% tin. 
9 Viola di gamba 8 voet beginnende bij klein C het groot octaaf sprekende in 
 fluit dolce 8 voet. vervaardigd uit 75% tin. 
10 Voix celeste 8 voet discant 30 pijpen vervaardigd uit 75% tin. 
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De specie waaruit deze vermenging tin en lood bestaat is zuiver Eng. tin en zoet 
bloklood. 

Art. 3 
het Orgel zal 2 klavieren bevatten ieder loopende van groot C tot en met 3 maal 
gestreept f of 54 toetsen, waarboven aangebracht een manuaal koppeling om de beide 
klavieren door een kleine beweging met de voet beide klavieren af en aan elkaar te 
koppelen. deze klavieren zullen vervaardigd worden uit zeer droog rechtdradig 
wagenschot, solide bewerkt en bevoerd. de bovenzijde der platte toetsen opgelegd met 
fijn wit been en de v erheven of semy toetsen vervaardigd uit zuiver ebbenhout. het 
klavier raam voor zoover dit buiten het klavier steekt zeer netjes gepolitoerd. de 
registerknoppen worden in 2 rijengeplaatst boven de lessenaar, netjes gedraaid en 
zwart gepolitoerd, voorzien met porseleinen plaatjes waarop voorkomen de namen der 
registers. 

Art. 4 
Het pedaal of voet klavier mede van goed taai eikenhout vervaardigd en solide bevoerd 
om het hinderlijke klapperen tegen te gaan. 

Art. 5 
Aan het orgel zal worden aangebracht een horizontaal opgaande blaasbalg met in en 
uitspringende vouwen voorzien van 2 schepbalgen en groot genoeg om het werk naar 
behoren te voeden. het geheel zeer solide beleerd en belijmd met 1e Qualiteit wit 
schapenleer, zware en uitgezochte vellen. 

Art. 6 
De windlade zal met groote zorg vervaardigd worden van best 1e Qualiteit zeer droog 
wagenschot en de noodige ruimte hebbende om al de registers naar behooren 
rechtstandig te kunnen plaatsen, behalve Bourdon en Holpijp Bas die worden afgeleid. 

Art. 7 
Alle tuimelaars, trekkers, drukkers enz enz. worden gemaakt van 1e Soort ijzer 
koper, of hout een ieder naar zijn aard en worden zoo bewerkt als dit noodig blijkt te 
zijn, om een juiste en preciese beweeging van het pedaal daar te stellen. 

Art. 8 
De kast zal van best vurenhout vervaardigd worden, voorzien met het noodige Snij en 
lofwerk met beelden en geheel in wit hout zoo dat het verfwerk niet is voor rekening 
van ondergeteekende. 

Art. 9 
Alle Registers zullen een ieder naar zijnen aard geintoneerd, en het geheel naar de 
gelijkzwevende temperatuur gestemd worden. 
 
 



21 
 

Art. 10 
boven omschreven orgel geheel speelvaardig in de Kerk te leveren voor een som van 
f 1800 en verplicht zich ondergeteekenden tevens het thans bestaande orgel terug te 
nemen tegen f 300. de betaling zal geschieden a contant na goedkeuring en geheele 
aflevering van het orgel. 

Art. 11 
De ondergeteekende staat gedurende 20 achtereenvolgende jaren voor soliditeit van het 
te leveren orgel in en zal hij alle daaraankomende gebreken die zich mogten voordoen 
voor zijne rekening herstellen. het stemmen, schoonmaken of schilderen is hieronder 
echter niet begrepen en blijven voor rekening van de kerk, ook dan wanneer die 
gebreken mogten voortkomen uit braak, brand, lekkage of andersins blijven ook deze 
voor rekening der Kerk. Om het orgel deugdelijk en solide te onderhouden, is het goed 
dit minstens eenmaal per jaar te laten stemmen en nazien, en dit door of vanwege 
leverancier te doen verrigten tegen eene vergoeding van f 10. per jaar. 

Art. 12 
boven omschreven orgel zal <ongeveer een half jaar na de bestelling>* geheel 
speelvaardig in de kerk kunnen worden afgeleverd. 
 
   De maker, 
   J. Proper 
 
Kampen Juli 96 
 
  * uiterlijk 1 februari 1897 
 
(De passage tussen < > is doorgestreept). 
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Bijlage 2: Restauratieplan Nederlandse Klokken- en Orgelraad 1935 

 


