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Inleiding 

 
In juli 2015 ontving ondergetekende de opdracht om de voorgenomen restauratie van het orgel 

in de Dorpskerk inhoudelijk te begeleiden. Het orgel was bijna 50 jaar na de laatste restauratie 

toe aan grondig herstel. Daarnaast was er het verlangen om het orgel meer draagkracht te 

geven in de kerk, die sinds de vergroting in 1960 plaats biedt aan 1000 kerkgangers, het 

dubbele aantal van het aantal zitplaatsen waarvoor het orgel oorspronkelijk was gebouwd. 

Nadrukkelijk werd aangegeven dat noodzakelijk herstel betaald zou worden uit de middelen 

die de kerk tot haar beschikking had, maar dat wijziging van de orgelklank door de kerkelijke 

gemeente zelf gefinancierd zou moeten worden door middel van gerichte acties. Ook werd door 

de kerk aangegeven dat een reconstructie van het oorspronkelijke Van Damorgel niet aan de 

orde zou zijn. Wat goed functioneert, hoeft niet gewijzigd te worden, ook niet wanneer dat 

afwijkt van het oorspronkelijke concept. 

Er werd een offertetraject ingezet om tot een orgelmaker te komen die de restauratie zou gaan 

uitvoeren. Na vergelijking van de ingebrachte offertes heeft de kerk uiteindelijk de keuze 

gemaakt voor Van den Heuvel uit Dordrecht. Door verschillende omstandigheden heeft het 

een tijd geduurd voordat daadwerkelijk met de werkzaamheden begonnen kon worden. Die 

tijd is door de orgelcommissie goed gebruikt om verschillende acties op touw te zetten waarmee 

geld voor klankverbetering bijeengebracht kon worden. Het resultaat van deze acties heeft 

ertoe geleid dat er nu niet alleen een technisch goed functionerend instrument in de Dorpskerk 

staat, maar ook een orgel dat veel klankmogelijkheden biedt en volledig is berekend op zijn 

taak om een volle zingende kerk adequaat te begeleiden. 

 

Bij de restauratie zijn enkele keuzes gemaakt die opmerkelijk kunnen worden genoemd. 

Wanneer de technische aanleg van een historisch orgel in de loop der tijd gewijzigd is, wordt 

er in veel gevallen voor gekozen om deze weer terug te brengen in originele staat. Dat is hier 

niet gebeurd; de bestaande aanleg is grotendeels gehandhaafd. De modernisering van de 

tractuur en het sleepsysteem uit 1967 heeft ertoe geleid dat het orgel in allerlei wisselende 

klimatologische omstandigheden zonder enig gebrek kon functioneren. Voor de opdrachtgever 

betekende deze keuze daarnaast dat de restauratie aanmerkelijk goedkoper kon worden 

uitgevoerd. De windvoorziening is wel gewijzigd, daarvoor bestonden technische én 

klanktechnische redenen. 

Wat geldt voor de technische aanleg, is ook van toepassing geweest op toevoegingen aan de 

dispositie. Bij de jongste restauratie zijn díe Van Damregisters die verwijderd of veranderd 

waren in 1967, maar waarvan nog wel origineel materiaal was achtergebleven, gereconstrueerd 

met gebruik van Van Dampijpwerk uit een ander, verdwenen orgel. De nieuw toegevoegde 

registers echter zijn in een eigen factuur van Van den Heuvel uitgevoerd, daarbij is niet 

teruggegrepen op historische voorbeelden van Van Dam. Wel is bij mensurering en klank van 

de toegevoegde stemmen rekening gehouden met de Van Damklank. Is dat gebrek aan respect 

voor de historie, of een te verdedigen eigen artistieke inbreng van de restaurateur? Ieder is vrij 

om zich daarover zelf een mening te vormen, na het instrument beluisterd te hebben. 

 

De ingebruikname van het gerestaureerde orgel vond plaats op 30 oktober 2020. Zowel voor 

het oog als voor het oor is met deze restauratie een prima resultaat bereikt. Een hartelijke 

gelukwens daarom aan kerk en orgelmaker. 

 

Kampen, 02-11-2020 

drs. Herman Kamp, orgeladviseur 
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Deel 1 Historische beschrijving1 

 

Het orgel in de Dorpskerk in Nunspeet is in 1872 gebouwd door L. van Dam & Zonen te 

Leeuwarden. Het orgel kreeg twee manualen en aangehangen pedaal. In hetzelfde jaar bouwde 

de firma in Wergea (Friesland) een nagenoeg gelijk orgel, waaraan sinds de bouw geen 

wijzigingen zijn aangebracht. Helaas bevindt het zich in een vrijwel onbespeelbare staat. 

De firma van Dam had toen al een lange traditie van orgels maken. De grondlegger van het 

bedrijf, Lambertus van Dam, was leerling van de bekende orgelmaker A.A. Hinsz. Hij vestigde 

zich in 1779 in Leeuwarden en bouwde in datzelfde jaar zijn eerste orgel in Aldeboarn, 

Friesland. Hij noemde zichzelf ook wel Lammert Jacobs van Appingedam, een aanwijzing dat 

de naam ‘Van Dam’ een aanduiding is dat de familie uit Appingedam afkomstig is. Op 18 

augustus 1814 werd zijn bedrijf voortgezet door zijn beide zonen Luitjen Jacob en Jacob van 

Dam. Luitjen ging alleen verder na het overlijden van zijn broer in 1839. De zonen van Luitjen, 

Lambertus II en Pieter, namen in 1846 het bedrijf over na het overlijden van Luitjen. De leiding 

lag in handen van Lambertus, de naam van de firma werd veranderd in L. van Dam & Zonen. 

Deze derde generatie Van Dam is zeer productief geweest, zij bouwden in totaal ongeveer 130 

orgels, merendeels in Friesland, maar ook daarbuiten, zoals in Nunspeet. Verscheidene van 

deze orgels zijn nog in vrijwel originele staat. Na het overlijden van Lambertus in 1904 werd 

het bedrijf voortgezet door Pieter II. De naam L van Dam & Zonen werd tot ongeveer 1910 

gebruikt. In 1917 richtte Pieter samen met B.F. Bergmeijer de firma Van Dam NV op. In 1927 

werd het bedrijf beëindigd. B.F. Bergmeijer vestigde vervolgens een eigen orgelmakersbedrijf 

in Woerden. In totaal zijn door de vier generaties van Dam ongeveer 160 orgels gebouwd.2 

 

Het oudste stuk dat in het archief van het Kerkelijk Bureau wordt aangetroffen, betreft een 

garantiebewijs uitgebracht door de firma P. van Dam uit Leeuwarden, gedateerd 1918, waarin 

tien jaar garantie op het werk wordt gegeven. De werkzaamheden zijn in dit garantiebewijs 

echter niet omschreven, zodat we niet weten wat er toen is gebeurd.  

Het is niet ondenkbaar dat bij die gelegenheid de Celeste op het Bovenwerk is geplaatst, die 

genoemd wordt in de dispositieopgave in 1964 (zie verderop). 

Hoogstwaarschijnlijk is de Celeste in de plaats gekomen van een Klarinet 8’. 

 

Waarschijnlijk kreeg het orgel in 1935 een elektrische windmotor, die geleverd werd door B.F. 

Bergmeijer uit Woerden. Dit valt op te maken uit een brief van bovengenoemde firma 

gedateerd 29 juli 1935. 

 

In 1959 ontstaan plannen om het kerkgebouw te verbouwen en te vergroten. In een brief, 

gedateerd 1 september 1959, waarschuwt orgelmaker Ernst Leeflang uit Apeldoorn het orgel 

goed te beschermen tegen stof en gruis dat bij de verbouwing van het kerkgebouw vrijkomt, 

door het geheel in te pakken. In een brief van Leeflang aan de kerkvoogdij van 14 september 

 
1 Voor deze beschrijving is gebruik gemaakt van ‘Het Historische orgel in Nederland’, een encyclopedie 
waarin alle historische orgels in Nederland beschreven zijn, van het archief dat zich in het Kerkelijk 
Bureau van de Hervormde Kerk van Nunspeet bevindt, van informatie, ontleend aan het Internet, en 
van het orgel zelf. Het archief in het Kerkelijk Bureau is niet volledig, al zijn er voldoende gegevens om 
een verantwoorde restauratie uit te voeren. De historische beschrijving zal t.z.t. nog verder moeten 
worden uitgewerkt door onderzoek in het Kerkelijk Archief dat opgeslagen ligt in het 
Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe, alsmede door bestudering van literatuur over de orgelmakers 
Van Dam. 
2 De beschrijving van de firma Van Dam is ontleend aan de website ‘Orgbase.nl’, van beheerder Piet 
Bron. 
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wordt een samenvatting gegeven van een gesprek tussen de orgelbouwer Ernst Leeflang uit 

Apeldoorn en drie kerkvoogden, de heren Wijnen, Stapel en Koerhuis. Uit de brief blijkt dat 

men voornemens is het orgel te demonteren  en na de kerkrestauratie weer terug te plaatsen. 

In deze brief wordt geadviseerd het orgel niet te verplaatsen naar de nieuwe vergrote 

dwarsvleugel omdat dan veel zitplaatsen te ver van het orgel af komen te liggen. Op de 

bestaande plaats (aan de westwand) laten, zou beter zijn, waarbij verlaging van de galerij met 

ongeveer 40 cm de geluidsontwikkeling eerder positief dan negatief zou beïnvloeden. 

Naast de benodigde verplaatsing zou ook een schoonmaak van het orgel nodig zijn, daarnaast 

een houtwormbehandeling, een nieuwe windmotor, vernieuwing van het koperen draadwerk 

aan de abstracten, beplakken van de onderzijde van de windladen met leer i.v.m. lekkage door 

gekrompen sponsels, opnieuw afregelen 

van slepen en pijpstokken i.v.m. 

windverlies, herstel van beschadigde 

pijpranden, nieuw papier voor hoeden 

van gedekte pijpen, egalisatie van de 

intonatie en een stembeurt. Blijkbaar 

was de technische staat van het orgel 

verslechterd en was er sprake van 

lekkages in de windladen. 

Over de technische aanleg wordt positief 

geschreven, maar de opbouw en het 

klankbeeld worden minder positief 

beoordeeld. Aangegeven wordt dat het 

orgel technisch gesproken eigenlijk een 

algehele restauratie behoeft, maar dat 

het instrument dat niet waard is. Aanleg 

van een vrij pedaal is vrijwel niet 

mogelijk met bevredigend resultaat, als 

men dan zoveel geld aan het orgel zou 

willen uitgeven, kan het beter aan een 

nieuw instrument worden besteed. 

Vervolgens wordt aangegeven dat tegen 

betrekkelijk weinig kosten 

klankverbetering mogelijk is door op het 

Bovenwerk pijpwerk in te korten en op te 

schuiven. 

Interieur Dorpskerk in 1957 met orgel, nog op de 

oorspronkelijke plaats tegen de westwand. 
(Foto: G.J. Meyster, gedownload vanaf www.orgbase.nl). 

 

Op 18 september 1959 krijgt de firma Leeflang opdracht het orgel te demonteren en na de 

restauratie van de kerk weer terug te plaatsen, voor f 5.725,-. Kort na het verlenen van de 

opdracht ontvangt de kerk een advies van de Orgelcommissie van de Nederlands Hervormde 

Kerk. In dit rapport wordt aangegeven dat demontage tijdens de kerkverbouwing noodzakelijk 

is in verband met stof dat vrijkomt tijdens de restauratie. Ook wordt aangegeven dat er veel 

door- en bijspraak is in de windladen, met name het Hoofdwerk, dat de toetsmechanieken 

versleten zijn en rammelen, dat de windmachine veel lawaai maakt en dat de windvoorziening 

slecht functioneert door de slechte conditie van de windladen. Daarnaast wordt opgemerkt dat 

door de toepassing van expressions en kernsteken “de toon van het pijpwerk van zijn glans 



4 
 

beroofd is”. Bij het advies van de commissie is een circulaire bijgevoegd waarin de werkwijze 

van de commissie wordt beschreven. 

Direct na het ontvangen van de opdracht demonteert Leeflang het orgel, het wordt in 

maart/april 1960 weer in de kerk opgebouwd. Het orgel wordt ondanks het advies op 14 

september 1959 toch in de dwarsvleugel geplaatst. 

 

Op 1 mei 1964 schrijven de organisten G. Ton en G. van Campen een brief aan de kerkvoogdij 

waarin melding wordt gemaakt van de slechte technische staat van het instrument. Leeflang 

had het orgel wel verplaatst, maar niet de verder noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden 

uitgevoerd, wellicht op grond van financiële afwegingen. De gebreken zijn echter zeer 

hinderlijk geworden. Ook is het orgel te klein voor de kerk, die sinds de verbouwing ongeveer 

1.000 zitplaatsen telt. De organisten geven aan dat het orgel wel een uitnemend karakter heeft 

en dat daarom het bestaande orgel moet worden uitgebreid en technisch hersteld, dus geen 

nieuwbouw. In ieder geval zou het pedaal eigen registers moeten krijgen. Herintonatie zou tot 

een meer stralende klank kunnen leiden. Wanneer de kerkvoogden zouden besluiten tot 

restauratie, zouden de organisten daar graag bij betrokken worden. 

 

Naar aanleiding van de brief van de organisten schrijft de kerkvoogdij twee weken later een 

brief aan de Stichting Orgelcentrum te Leiden met het verzoek een advies uit te brengen ten 

behoeve van een restauratie. In de brief is een dispositie opgenomen van de op dat moment 

bestaande situatie. Die luidt als volgt: 

 

Manuaal 1:  Manuaal 2:  Pedaal: 

 

Violon 16’ Salicionaal 8’ aangehangen 

Prestant 8’ Viola di Gamba 8’ 

Bourdon 16’ Roerfluit 8’ 

Holpijp 8’ Salicet 4’ 

Octaaf 4’ Fluit Traverse 4’ 

Quint 3’ Gemshoorn 2’ 

Octaaf 2’ Celeste 8’ 

Cornet III 

Roerfluit 4’ 

Trompet bas/disc. 8’ 

 

Een dispositie zoals die vrij veel voorkomt bij de firma Van Dam. Alleen het register Celeste 

valt uit de toon. Waarschijnlijk heeft op die plaats oorspronkelijk een Klarinet gestaan, die later 

(in 1918 door P. van Dam?) vervangen is door de genoemde Celeste. Dat gebeurde begin 20ste 

eeuw wel vaker. Bij de Violon 16’ en de Cornet is niet aangegeven dat het discantregisters 

betreft. 

Op veel Van Damorgels uit dezelfde tijd is op het Bovenwerk nog een Quintfluit 3’ 

gedisponeerd, maar niet op alle. In Nunspeet is dit register niet aanwezig geweest, ook niet 

gereserveerd. Dat het Bovenwerk momenteel ruimte biedt aan 8 registers, komt doordat de 

huidige Dulciaan minder ruimte inneemt dan de oude Klarinet. Bij het tweelingorgel in Wergea 

is wel een Quintfluit 3’ op het Bovenwerk gedisponeerd. 

 

Op 19 mei 1964 schrijft ds. A.J. Kret van de Stichting Orgelcentrum een reactie. Hierin worden 

de volgende overwegingen aangedragen: 
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- het orgel moet geheel rein-mechanisch blijven. 

- een vrij pedaal moet worden toegevoegd (daarvoor is ruimte in de bestaande kas). 

- de dispositie moet tot de oorspronkelijke worden teruggebracht, dus romantisch van aard 

maar dan op het Bovenwerk zonder de “quasi-mystieke stemmen die er nu op zitten” 

(vermoedelijk wordt de Celeste bedoeld). 

- het orgel moet eventueel nog worden uitgebreid met de stemmen die nodig zijn om het orgel 

geschikt te maken voor de tegenwoordige eredienst. 

Aangegeven wordt dat een advies vermoedelijk tussen f 600,- en f 800,- zal gaan kosten. Er 

wordt nog opgemerkt dat het orgel in wezen een uitstekend instrument is. Zowel de organisten 

als de Stichting Orgelcentrum beoordelen het orgel dus heel anders dan eerder Leeflang en de 

Orgelcommissie van de Nederlands Hervormde Kerk. 

 

Blijkbaar wordt niet verder gegaan op het spoor van de Stichting Orgelcentrum. Wim van der 

Panne, organist uit Voorburg, heeft na een concert in Nunspeet samen met organist G. van 

Campen de werkplaats van de orgelmaker Hendriksen en Reitsma bezocht, die op dat moment 

een restauratie uitvoeren aan het orgel in de Hervormde Kerk in Dalfsen. Wim van der Panne 

geeft aan veel vertrouwen te hebben in deze orgelbouwer, die bereid is het orgel in de 

Dorpskerk te restaureren. In een brief, gedateerd 29 juli 1966, biedt hij aan gratis als adviseur 

op te treden. Het orgel moet in klank niet gewijzigd worden, omdat de klank erg mooi is, het 

orgel hoeft ‘alleen maar’ uitgebreid te worden. Op het Hoofdwerk zou een Mixtuur VI-sterk 

bijgeplaatst moeten worden, op het Bovenwerk een Scherp III-sterk. De Celeste moet 

vervangen worden door een Dulciaan 8’. Er moet een vrij pedaal bijgemaakt worden, waarop 

de Bourdon 16’ van het Hoofdwerk als Subbas wordt geplaatst (het Hoofdwerk verliest daarbij 

dus de Bourdon 16’), daarnaast worden een Octaaf 8’, Octaaf 4’, Fagot 16’ en Schalmei 4’ aan 

de pedaaldispositie toegevoegd. In het dispositievoorstel van Van der Panne wordt ook de 

Violon 16’ discant van het Hoofdwerk niet meer genoemd, zodat het Hoofdwerk geen 16-

voetsregisters meer zal hebben. 

In het najaar van 1966 worden allerlei acties gehouden om geld bijeen te krijgen voor de 

orgelrestauratie. Op 28 december schrijft het College van Kerkvoogden dan ook een brief aan 

de firma Hendriksen en Reitsma waarin verzocht wordt om prijsopgave voor restauratie uit te 

brengen. Al op 2 januari stelt de firma een offerte op, deze is als bijlage aan dit rapport 

toegevoegd. Opvallende zaken zijn dat het orgel zowel technisch als wat betreft de intonatie 

een Van Damorgel moet blijven. De windladen worden geheel gerestaureerd, waarbij aan 

boven- en onderzijde krimp- en trekvrije dekplaten worden aangebracht. Ook wordt een 

ontlaatdam voor ieder cancel aangebracht waardoor eventueel aanwezige orgelwind in een 

cancel dat eigenlijk gesloten zou moeten zijn, kan afstromen. Er zal een verende 

sleepconstructie worden toegepast. De windvoorziening wordt geheel nieuw aangelegd met 

voor ieder werk een eigen regulateur, die als één geheel met de ventielkast wordt aangelegd 

tegen de onderzijde van de windlade (z.g. beweegbare ladebodem) en rechtstreeks gevoed 

wordt door de windmotor. De bestaande magazijnbalg met schepbalgen zal verdwijnen, het 

windkanaal naar het bovenwerk wordt nieuw aangelegd. Ook krijgt het orgel een nieuwe 

windmotor met grotere capaciteit. De toetsen worden opnieuw met ivoor belegd, er komen 

nieuwe ebbenhouten boventoetsen en registertrekkers. Het nieuwe pedaalklavier met omvang 

C-f’ krijgt een moderne ligging ten opzichte van de klavieren, waarvoor een schuin pedaalschot 

wordt aangelegd. De draaipunten in de mechanieken worden bevoerd met moderne 

materialen, voor de manualen wordt een zwevende mechaniek aangelegd. Aan het pijpwerk 

worden beschadigingen hersteld, de Trompet krijgt nieuwe lepels en tongen, waarbij de 

bekerlengte wordt gecorrigeerd. De Cornet wordt uitgebreid en begint bij f in plaats van c’. 
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Op 5 januari schrijft Wim van der Panne een brief waarin hij de offerte als uitstekend 

beoordeelt. Alleen de samenstelling van de Mixtuur moet nog iets veranderen. Uiteindelijk 

wordt de Mixtuur IV-V-VI sterk. De firma Hendriksen en Reitsma ontvangt de opdracht het 

orgel te restaureren, het contract wordt op 1 februari 1967 ondertekend. Als opleverdatum 

wordt 1 februari 1968 genoemd. Het onderhoudscontract met de firma Leeflang wordt op 14 

februari 1967 schriftelijk opgezegd. Op 25 januari 1968 wordt het orgel officieel in gebruik 

genomen, waaraan de Christelijk Gemengde Zangvereniging “Crescendo” uit Hulshorst o.l.v. 

Marinus Brandsen, de adviseur Wim van der Panne en de organist G. van Campen 

medewerking verlenen. Op 3 februari wordt een concert gegeven door de bariton Arie van Enk, 

het Christelijk Kamper Mannenkoor “Door Eendracht Verbonden” o.l.v. Klaas Jan Mulder en 

de organist Wim van der Panne. In de dispositie, die achterop het programma voor de 

ingebruikname is weergegeven, blijkt dat de Scherp van het Bovenwerk met de naam Cymbel 

door het leven moet, met als samenstelling II-III sterk. 

 

In 1990 wordt een offerte gevraagd aan Hendriksen en Reitsma voor een schoonmaakbeurt 

van het orgel. Sommige pijpen spreken niet meer goed. In de offerte, gedateerd 11 september 

1990, wordt voorgesteld om de speeltafel opnieuw te lakken in een donkerder kleur, om de 

registernamen op de bordjes in bladgoud aan te brengen in de stijl van Van Dam, waarvan nog 

foto’s zijn, om de frontpijpen te poetsen en al het pijpwerk schoon te maken. Sommige pijpen, 

die doorgezakt zijn op de voeten, krijgen extra steun, ook worden de stoppen van de houten 

pijpen nagezien en het papier van de gedekte metalen pijpen waar nodig vervangen. Daarnaast 

wordt een extra voorstel gedaan om het goudverf op de labia van de frontpijpen te vervangen 

door bladgoud. In 1991 ontvangt de orgelmaker opdracht om de schoonmaakbeurt uit te voeren 

en daarbij de labia van de frontpijpen van bladgoud te voorzien. 

 

De dispositie tot aan de jongste restauratie, die ontstaan is in 1967/1968, luidt als volgt: 

 

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

 

Prestant 8’ Salicionaal 8’ Subbas 16’ 

Holpijp 8’ Viola di Gamba 8’ Octaaf 8’ 

Octaaf 4’ Roerfluit 8’ Octaaf 4’ 

Quintprestant 3’ Salicet 4’ Fagot 16’ 

Octaaf 2’ Fluit Travers 4’ Schalmey 4’ 

Cornet disc. III Gemshoorn 2’ 

Roerfluit 4’ Cymbel II-III Werktuiglijke registers: 

Mixtuur IV-VI Dulciaan 8’ Klavierkoppel 

Trompet 8’   Pedaalkoppel I 

    Pedaalkoppel II 

    Tremulant Bovenwerk 
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Samenstelling vulstemmen vóór de restauratie: 

 

Mixtuur Hoofdwerk (de cursief gedrukte koren zijn buiten werking gesteld): 

 

C: G:  cis: gis:  d’: d’’: 

 

1 1/3 2  2 2/3 2 2/3*  4 5 1/3 

1 1 1/3  2 2 2/3  2 2/3* 4 

4/5 1  1 3/5 2  2 2/3 2 2/3* 

2/3 4/5  1 1/3 1 1/3  2 2 2/3 

 2/3  1 1  1 1/3 2 

      1 1 1/3 

 
* Was laag tertskoor 3 1/5, pijpen later ingekort tot 2 2/3. 
 
Cornet Hoofdwerk: 

 

f: g:  a: 

 

2 2/3 2 2/3  2 2/3 

 2  2 

   1 3/5 

 
Cymbel Bovenwerk: 

 

C: G:  d: a:  e’: b’:  fis’’: 

 

1/3 1/2  2/3 1  1 1/3 2  2 2/3 

1/4 1/3  1/2 2/3  1 1 1/3  2 

    1/2  2/3 1  1 1/3 
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Deel 2 Beschrijving van het orgel en de restauratie 
 

Front en kas 

 

Het front is nog geheel zoals Van Dam deze gemaakt heeft. Zoals in vrijwel alle orgels van het 

huis Van Dam vanaf de jaren ’50 van de 19e eeuw, is een opvallend element de aanwezigheid 

van smalle vlakke velden naast de middentoren. Verder heeft het front terugwijkende 

tussenvelden en ronde hoektorens. De middentoren is verhoogd, daaronder is een vlak 

pijpenveld aangebracht waarin pijpen van de Violon 16’ discant een plaats hebben gekregen. 

Samen met de veldjes ernaast wordt de suggestie gewekt van een onderpositief. Dit komt niet 

overeen met de werkindeling; het orgel heeft een Hoofdwerk op fronthoogte en een Bovenwerk. 

Het onderfront bezit pijpen van de Prestant 8’ en Violon 16’ disc. van het Hoofdwerk, het 

bovenfront van de Salicionaal 8’ van het Bovenwerk. De ornamentiek wordt in dit rapport 

verder niet beschreven, in Het Historische orgel in Nederland is een volledige kunsthistorische 

beschrijving opgenomen.3 De labia van de frontpijpen zijn voorzien van bladgoud. Dit is in 1991 

aangebracht, en wijkt af van andere orgels van Van Dam, waarbij de labia met goudverf zijn 

beschilderd.  

 

 
Het front van het orgel. In het onderfront pijpen van de Prestant 8’ en Violon 16’ disc. van het 

Hoofdwerk, in het bovenfront pijpen van de Salicionaal 8’ van het Bovenwerk. Het front telt in totaal 

92 pijpen, waarvan 18 niet-sprekend. 

 
  

 
3 Het Historische orgel in Nederland deel 1872-1877 pp. 64-66 
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De kas is, evenals het front, nog geheel origineel, met uitzondering van het onderste gedeelte 

van de rechterwand, welke voor de aanleg en bereikbaarheid van het vrije pedaal is gewijzigd, 

waarbij in de onderkas de panelen in deuren veranderd zijn. Zowel de stijlen en regels als de 

luiken en deuren zijn van grenenhout. De speeltafel bevindt zich in de linker zijwand. Boven 

de speeltafel bevindt zich een paneel met daarop een ovalen naamschildje, deze vermeldt “L. 

van Dam en Zonen fecit 1872 Leeuwarden”, dit schildje is een kopie uit 1967 van het originele 

naamplaatje dat in het orgel bewaard wordt. 

Achter de hoofdkas van Van Dam is bij de restauratie een aparte pedaalkas achter het orgel 

geplaatst, welke plaats biedt aan de Octaaf 8’ die in 1967 is aangebracht, alsmede de houten 

Prestant 16’ en Bazuin 16’ welke door Van den Heuvel aan de dispositie zijn toegevoegd. 

Front en kas zijn tijdens de restauratie integraal geschilderd door schildersbedrijf Witteveen 

uit Nunspeet. Daarbij is de kleur teruggebracht tot de oorspronkelijke kleur: ivoorwit. Voor de 

restauratie had het orgel meerdere kleuren, met als basistinten lichtgrijs en zeer licht pastel 

groen. 

 

Windvoorziening 

 

In 1967 is de oorspronkelijke magazijnbalg van Van Dam vervangen door verende ladebodems, 

waarbij zich onder de eigenlijke ladebodem een hechthouten bodem bevindt, met in het 

midden een uitsparing waarin een naar onderen beweegbaar blad was aangebracht. Dit was 

met een enkele inspringende vouw aan de bodem bevestigd, en werd onder druk gehouden met 

V-veren. Het orgel had op deze wijze drie regulateurs die rechtstreeks gevoed werden door de 

windmotor. Doel was destijds een windvoorziening te creëren met zo weinig mogelijk 

drukschommelingen, en altijd voldoende wind onder de juiste druk, zelfs bij lekkages. Ook de 

afsluiters en het ventiel, die van oorsprong in de windkanalen aanwezig waren, zijn in 1967 

verwijderd. 

De gekozen windvoorziening had enkele behoorlijke nadelen, te weten een (te) strakke 

toonvorming, verschillen in winddruk tussen sterk en zacht spel en de onmogelijkheid van een 

goed functionerende tremulant. Daarnaast is voor het aanleggen van de verende ladebodem 

onder het Hoofdwerk een ligger onder de lade verwijderd, waardoor de lade iets was 

doorgezakt. Dat werd tegengehouden door een steunplankje, die krom stond, en waarboven de 

ventielkast door het gewicht van de lade was vervormd. 

Aangezien de inwendige opstelling in 1967 was gewijzigd, was er geen ruimte om opnieuw een 

grote magazijnbalg naar voorbeeld van Van Dam in te bouwen. De verende ladebodems zijn 

van de windladen losgehaald en uitgebouwd tot horizontaal opgaande enkelvouwige balgen, 

die nu als regulateurs voor Hoofdwerk, Bovenwerk en Pedaal zijn aangebracht. De winddruk 

wordt daarbij met gewixhten gereguleerd. Voor de manuaalwerken is een nieuwe magazijnbalg 

gebouwd die de beide regulateurs voedt. 

Het orgel heeft sinds de jongste restauratie twee windmotoren, één voor de manuaalwerken en 

één voor het Pedaal. De motoren zijn geplaatst in het pad tussen de hoofdkas en de nieuwe 

pedaalkas, het tussenliggende pad heeft een verhoogde vloer gekregen waaronder de motoren 

gesitueerd zijn. Eén van de motoren is nieuw, een tweede is afkomstig uit voorraad van de 

orgelmaker. De oude windmotor heeft in 2010 schade opgelopen nadat hij vastliep en de lagers 

doorbrandden. Na herstel bleek er toch een onregelmatigheid in de loop aanwezig te zijn die 

niet meer kon worden verholpen. 

Voor het Bovenwerk is een nieuwe pneumatische tremulant aangebracht tijdens de restauratie, 

ingebouwd van een geluiddempend kastje. 
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Windladen 

 

Het orgel heeft vier mechanisch geregeerde sleepladen. De hoofdwerk- en bovenwerklade zijn 

in oorspronkelijke aanleg van Van Dam, daarnaast is in de hoofdkas een pedaallade aanwezig 

die in 1967 nieuw gemaakt is. De indeling van de windladen verschilt per werk. De 

cancelindeling van de hoofdwerklade is van links naar rechts f-g’’’, dan e-C, in chromatische 

opstelling. De cancelindeling van de bovenwerklade is van links naar rechts fis’’’-C, dan Cis-g’’’ 

in diatonische opstelling. De cancelindeling van de pedaallade uit 1967 is complex, de cancellen 

van het groot-, het klein- en het ééngestreept octaaf zijn door elkaar heen gelegd, om ruimte 

voor iedere pijp te vinden op een windlade die vanwege de beperkte ruimte klein moest worden 

gemaakt. 

De Hoofdwerklade bevindt zich onderin de kas en is in 1967 naar links verplaatst om ruimte te 

winnen voor de pedaallade, de bovenwerklade bevindt zich in het midden van het orgel boven 

de hoofdwerklade, nog op de originele plaats. De pedaallade uit 1967 is rechts in de kas 

geplaatst, iets lager dan de hoofdwerklade, dwars, met de ventielkast aan de rechterkant. 

In de kast achter het orgel is bij de restauratie een tweede, nieuwe windlade voor het pedaal 

gemaakt door Van den Heuvel met piramidale opstelling. Deze lade is voor de Prestant 16’, 

Octaaf 8’ en Bazuin 16’. De overige pedaalregisters bevinden zich op de lade uit 1967. 

 

Bij de bouw in 1872 rustte de hoofdwerklade op drie liggers. In 1967 is de middelste ligger 

verwijderd om ruimte te maken voor de verende ladebodem. Deze ingreep verzwakte de 

draagconstructie waardoor de hoofdwerklade in het midden iets doorzakte. Doordat de 

verende ladebodems verwijderd zijn, kon bij de restauratie de derde ligger opnieuw worden 

aangebracht, waardoor de Hoofdwerklade nu weer mooi vlak ligt. Op de plaats waar het 

verende deel van de bodem zat, zijn platen hechthout bevestigd, waardoor een ventielkast 

ontstaan is met een oppervlakte gelijk aan de grootte van de gehele windlade. De 

fundamentbalk welke in lengterichting halverwege de zo ontstane ventielkast is aangebracht 

in 1967 als vervanging van de oorspronkelijke fundamentbalk en van gaten was voorzien voor 

de doorvoer van wind uit de verende ladebodem naar de ventielkast, kon gehandhaafd blijven, 

zowel voor het Hoofdwerk als voor het Bovenwerk. 

 

Het cancellenraam van de laden is uit eikenhout vervaardigd. Aan de boven- en onderzijde van 

de laden zijn in 1967 hechthouten dekplaten aangebracht. Deze waren nog in prima staat en 

konden gehandhaafd blijven. Het cancellenraam van hoofdwerk- en bovenwerklade dateert 

van 1872 en is origineel Van Dam-materiaal. Aan de voorzijde van het cancellenraam van het 

Hoofdwerk is een kantblok aangebracht waarop de in 1967 verdwenen registers Violon disc. 

16’ en Bourdon 16’ opnieuw aangesloten en geplaatst konden worden. 

 

Voor de slepen is in 1967 gekozen voor een verende constructie, om windverlies onder de 

pijpstokken, en daarmee door- en bijspraak, te voorkomen. De sleep is van masonite gemaakt 

en wordt aan de onderzijde omhoog gedrukt door een masonite lat, waaronder veren zijn 

aangebracht. De slangetjes van tassenleer die de winddoorvoer tussen de boringen in de 

dekplaat en de sleep regelen, bleken bij demontage nog in prima staat te verkeren. Er was geen 

lekkage en het leer was nog soepel. Wat aanmerkelijk scheelt is dat er vrijwel geen druk op de 

slangetjes wordt uigeoefend en ze evenmin bewegen. De slepen zijn dan ook niet vervangen. 
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De pijpen die niet op de lade staan, worden van wind voorzien via westaflex conducten. Deze 

zijn bij de restauratie vervangen door nieuwe. Vanwege ruimtegebrek, ontstaan in 1967 en door 

het gebruik van een kantblok, was het niet mogelijk om nieuwe loden conducten aan te 

brengen.  

De pulpeten waren in 1967 verwijderd, daarvoor in de plaats waren zachte nylon sluitdopjes 

aangebracht met een opening waar de doorvoeren doorheen gaan. Er zijn opnieuw pulpeten 

aangebracht. 

De ventielen zijn van eikenhout en dateren van 1967. Deze zijn gehandhaafd omdat ze nog goed 

afsloten en goed functioneerden. Ze hoefden niet gevlakt te worden. 

 

Tractuur 

 

Voor de registertractuur is gebruik gemaakt van eikenhouten verbindingen. De 

registertractuur is in 1967 geheel nieuw aangelegd, waarbij mogelijk oude houten onderdelen 

hergebruikt zijn. De zwaarden die de registertrekkers van Hoofdwerk en Bovenwerk aan de 

overige registermechaniek koppelen, zijn uitgevoerd in aluminium. Voor het Pedaal zijn naast 

de houten verbindingen ijzeren walsen gebruikt, die lichtgroen geschilderd zijn. Aangezien de 

registertractuur goed functioneert, is deze intact gelaten en niet vervangen door een tractuur 

naar voorbeeld van Van Dam.  

Datzelfde geldt voor de speeltractuur. Deze is in 1967 nieuw aangelegd, waarbij mogelijk oude 

abstracten zijn hergebruikt. De walsramen uit 1872 onder Hoofdwerk en Bovenwerk zijn intact 

gelaten, die van het Hoofdwerk is verlaagd om de verende ladebodems ruimte te geven. Voor 

de manualen is een zwevende mechaniek toegepast, waarbij de tuimelaars die aan de 

abstracten welke onder de windladen naar de walsramen lopen, in een beweegbare balk zijn 

gezet. Op deze wijze kan werking in de speelmechaniek door schommelingen in 

luchtvochtigheid worden opgevangen. De zwevende mechanieken zijn opnieuw afgesteld, 

waardoor er pas beweging in de klaviatuur ontstaat bij het indrukken van ca. 25 toetsen 

tegelijk. 

 

Klaviatuur 

 

De klaviatuur is gesitueerd in de linker zijwand, met twee handklavieren en pedaal. Deze is 

nieuw aangelegd in 1967, met gebruikmaking van de oude  toetsen (weliswaar opnieuw belegd), 

en de oude klavierlijsten en bakstukken. De toetsen van het bovenmanuaal zijn uitgevoerd als 

staartklavier, die van het ondermanuaal vanaf 1967 als balansklavier. Het vilt onder de toetsen 

is vervangen, de stootconstructie onder de toetsen is geëgaliseerd en hersteld waar nodig. 

De panelen die het klavier omlijsten, zijn in eikenhout uitgevoerd en dateren van 1967, evenals 

de lessenaar en het schuin geplaatste pedaalschot. In 1990 zijn deze panelen in een wat donkere 

kleur gelakt. Bij de restauratie is de laklaag verwijderd en zijn de panelen in kleurwas gezet, 

waardoor de kleur meer in overeenstemming met Van Dam is gebracht. Het pedaalklavier, wat 

eveneens donker gelakt was en waar een deel van de lak al vanaf was gesleten, is geheel 

geschuurd. 

De registertrekkers zijn in 1967 nieuw gemaakt uit ebbenhout naar voorbeeld van Van Dam. 

De registernamen zijn aangebracht op ebbenhouten latjes onder de betreffende 

registerknoppen. Met goudverf zijn hierop de registernamen aangebracht, min of meer in stijl 

van Van Dam. De registertrekkers voor de uitbreidingen bij de restauratie zijn toegevoegd in 

bijpassende stijl, met nieuw geschilderde registernamen. De registerindeling uit 1967 is daarbij 

gehandhaafd. 



12 
 

 

 
Huidige klaviatuur na de restauratie. De naamplaatjes van de toegevoegde registers zijn in stijl 

bijgemaakt. 

 

De TL-verlichting bij de speeltafel is vervangen door ledverlichting. Ook is de elektrische 

bedrading in het orgel opnieuw aangelegd en is de wandcontactdoos vervangen door een 

sleutelschakelaar en een lichtknop met stopcontact in oude stijl. 

 

Pijpwerk 

 

Het grootste deel van het pijpwerk bestaat uit originele Van Damregisters. De pijpen van deze 

registers zijn niet verschoven en geven de oorspronkelijke toon. Op het Hoofdwerk bestaan de 

Prestant 8’, Holpijp 8’, Octaaf 4’, Quintprestant 3’, Octaaf 2’, en Roerfluit 4’ geheel uit de 

originele pijpen, behoudens een enkele restauratiepijp. Ook de Cornet (oorspronkelijk van c’-

g’’’) bevat nog alle originele pijpen van Van Dam, maar het register was in 1967 uitgebreid met 

nieuw pijpwerk voor de tonen f-b. Bij de restauratie is de uitbreiding ongedaan gemaakt; de 

Cornet heeft weer dezelfde samenstelling als in 1872. De in 1967 verwijderde Violon 16’ discant 

en Bourdon 16’ zijn gereconstrueerd. Dit was mogelijk zonder nieuwe pijpen bij te maken. Een 

aantal pijpen was nog aanwezig. Bourdonpijpen bevonden zich in de Subbas, Violonpijpen in 

het front. De ontbrekende pijpen konden aangevuld worden met Van Dam-materiaal uit een 

ander, niet meer bestaand, orgel, waarop de orgelcommissie in Nunspeet al eerder de hand 

heeft weten te leggen. Dit materiaal heeft dezelfde mensuren als het verdwenen pijpwerk, 

alleen wijkt de factuur iets af. De pijpen hebben de kenmerken van pijpwerk van de vierde 

generatie Van Dam, mogelijk zijn de pijpen afkomstig uit het voormalige orgel van de 

Schranskerk in Leeuwarden uit 1910, maar zekerheid daarover is er niet. De Trompetpijpen 



13 
 

waren in 1967 gewijzigd, waarbij de kelen en tongen vervangen zijn door smallere exemplaren, 

met als resultaat een mager klinkende Trompet. De koppen zijn daarbij vermaakt. Uit dezelfde 

voorraad waaruit de Violon en de Bourdon konden worden gereconstrueerd, waren stevels, 

koppen, kelen en tongen beschikbaar om met de bestaande bekers (nog uit 1872) een 

vernieuwde Trompet te reconstrueren met Van Dam-materiaal. Ook is de bas/discantdeling, 

die in 1967 ongedaan was gemaakt, opnieuw aangebracht. De Mixtuur dateert uit 1967, en is 

bij de restauratie in samenstelling aangepast, ook zijn de pijpen een paar plaatsen 

opgeschoven.  

 
Pijpwerk van het Hoofdwerk. Van links naar rechts zijn alle Hoofdwerkregisters te zien met 

uitzondering van de Violon, nl. Bourdon 16’, Prestant 8’ binnenpijpen, Holpijp 8’, Octaaf 4’, 

Quintprestant 3’, Octaaf 2’, Cornet III, Roerfluit 4’, Mixtuur III-V, Trompet 8’. 

 

Op het Bovenwerk bestaan de Salicionaal 8’, Viola di Gamba 8’, Roerfluit 8’, Salicet 4’, Fluit 

Travers 4’ en Gemshoorn 2’ geheel uit de originele pijpen. In 1967 waren een nieuwe Cymbel 

en Dulciaan 8’ geplaatst. De oorspronkelijke Klarinet van het Bovenwerk is verdwenen, 

waarschijnlijk al vroeg in de 20e eeuw, verder zijn alle originele pijpen aanwezig. Tijdens de 

restauratie is de Cymbel vervangen door een Quintfluit 3’ uit dezelfde voorraad als de Bourdon, 

Violon en Trompet. Dit materiaal komt uit hetzelfde orgel, maar is van later datum dan het 

Van Dampijpwerk. De Dulciaan is vervangen door een Klarinet in de factuur van Van den 

Heuvel. Dit register heeft zeer veelzijdige toepassingsmogelijkheden. 

Op het Pedaal is een nieuwe Subbas geplaatst. Het groot octaaf en enkele tonen in het klein 

octaaf moesten vanwege ruimtegebrek gecombineerd worden met de Bourdon 16’ van het 

Hoofdwerk. In combinatie met de Subbas is ook een Gedekt 8’ gerealiseerd, waarbij voor het 

hoogste octaaf 12 pijpen aan de Subbasreeks zijn toegevoegd. Deze Gedekt is een geschenk van 

de orgelmaker geweest. De Prestant 8’ van het Pedaal uit 1967 is als Octaaf 8’ op de nieuwe 
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pedaallade geplaatst, de Octaaf 4’ uit 1967 heeft zijn plaats op de pedaallade in de hoofdkas 

behouden. Aan de pedaaldispositie zijn een houten open Prestant 16’ en Bazuin 16’ met volle 

bekerlengte toegevoegd, in factuur van Van den Heuvel, maar vrij bescheiden gemensureerd, 

zodat de klank goed aansluit bij de registers van Van Dam. 

Herintonatie is in 1967 beperkt gebleven tot het vergroten van voetopeningen en kernspleten, 

en het iets verlagen van de kernligging. Wellicht vóór 1967, maar ná 1872, zijn in sommige 

pijpen diepe extra kernsteken aangebracht, die niet op verantwoorde manier te verwijderen 

waren. De intonatie is geheel volgens Van Dam-principes hersteld zonder materieel ingrijpen 

in het originele pijpwerk uit 1872. Verder is stemschade gerepareerd. Tijdens de demontage 

kwam aan het licht dat een flink aantal pijpen was aangetast door loodcorrosie in de pijpvoeten. 

Aangetaste delen zijn verwijderd, nieuwe delen zijn daarbij ingesoldeerd ter vervanging van de 

aangetaste delen. 

 

Hieronder volgt een beknopte beschrijving van het pijpwerk per register. 

 

Hoofdwerk: 

 

Violon disc. 16’ 

Dit register werd oorspronkelijk via een kantsleep gevoed. In 1967 is het register buiten gebruik 

gesteld. De pijpen van c’-e’’ zijn in het front blijven staan, de overige pijpen zijn daarbij 

verdwenen. Tijdens de jongste restauratie is het register gereconstrueerd. De bestaande 

frontpijpen zijn hergebruikt, van f’’-g’’’ zijn Van Dampijpen uit voorraad orgelcommissie 

(verm. 1910) geplaatst op het nieuwe kantblok. De mensuren benaderen prestantmensuren. 

 

Bourdon 16’ 

In 1967 buiten gebruik gesteld, C-f’ is gebruikt voor de Subbas, de overige pijpen zijn daarbij 

verdwenen. Tijdens de jongste restauratie is het register gereconstrueerd, door de Subbas weer 

op het Hoofdwerk aan te sluiten, aangevuld met Van Dampijpen uit voorraad (verm. 1910). De 

metalen pijpen zijn geplaatst op het nieuwe kantblok. De houten pijpen C-g zijn afgevoerd. 

 

Prestant 8’ 

Gehele register 1872. C-f en ais-g’ in front, fis-a en gis’-g’’’ op de lade. Gehele binnenpijpwerk 

met expressions. 

 

Holpijp 8’ 

Gehele register 1872. C-G eikenhout, op bank voor de windlade direct achter front. Gis-g’’’ 

metaal, gedekt, op de lade. 

 

Octaaf 4’ 

Gehele register 1872. Op de lade, C-g expressions, gis-g’’’ op lengte afgesneden.  

 

Quintprestant 3’ 

Gehele register 1872. Op de lade, C-B expressions, c-g’’’ op lengte afgesneden. 

 

Octaaf 2’ 

Gehele register 1872. Op de lade, C-G expressions, Gis-g’’’ op lengte afgesneden. 
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Cornet disc. 3 sterk 

Open pijpwerk gehele register, 1872. In 1967 was het register uitgebreid van f-b. Deze 

uitbreiding is ongedaan gemaakt. Verder is het register niet gewijzigd tijdens de restauratie. 

 

Samenstelling c’:     2 2/3      2      1 3/5 

 

Roerfluit 4’ 

Gehele register 1872. C-g’’ gedekt met roeren, mensuren iets wijder dan Holpijp. gis’’-g’’’ open, 

flauw conisch. 

 

Mixtuur III-V 

Oorspronkelijk in 1967 geplaatst als Mixtuur IV-VI. Vrij smalle prestantpijpen, spits gedrukte 

labia, alle pijpen op lengte afgesneden. In 1967 is de Mixtuur uitgevoerd met een tertskoor, dat 

later ongedaan is gemaakt. De samenstelling is tijdens de restauratie aangepast, ook zijn alle 

bestaande pijpen twee plaatsen opgeschoven om een iets bredere mensuur te verkrijgen. 

Nieuwe samenstelling: 

 

C: c:  c’: c’’:  fis’’: 

 

2  2 2/3  4  8  8 

1 1/3  2  2 2/3  4  5 1/3 

1  1 1/3  2  2 2/3  4 

  1  1 1/3  2  2 2/3 

      1 1/3  2 

 

Trompet 8’ 

Stevels en koppen mahonie uit voorraad (verm. 1910), bekers metaal 1872. Tijdens de jongste 

restauratie is de bas/discantdeling, die in 1967 ongedaan gemaakt is, opnieuw aangebracht. 

 

Bovenwerk: 

 

Salicionaal 8’ 

Gehele register 1872. C-Dis gecombineerd met Roerfluit, E-c in het front in de middentoren, 

cis-fis’ in de bovenste velden naast zijtorens, g’-g’’’ op de lade, gehele register met expressions. 

 

Viool di Gamba 8’ 

Gehele register 1872. C-B gecombineerd met Roerfluit, c-g’’’ op de lade, gehele register met 

expressions. 

 

Roerfluit 8’ 

Gehele register 1872. C-G eikenhout, achter front, Gis-B metaal, gedekt, op bankje boven lade, 

c-g’’’ met roeren, op de lade. 

 

Salicet 4’ 

Gehele register 1872. Op lade, bas met expressions, discant (c’-g’’’) op lengte afgesneden. 
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Fluit travers 4’ 

Gehele register 1872. Op lade. C-e gedekt, f-e’ open met expressions, f’-g’’’ op lengte 

afgesneden. Wijdere mensuur dan Prestant. 

 

Quintfluit 3’ 

Register uit voorraad orgelcommissie. C-b cylindrisch met stemkrullen, c’-g’’’ conisch, op 

lengte afgesneden. Het betreft nieuwer pijpwerk van onbekende herkomst, wel passend bij het 

overige pijpwerk. 

 

Gemshoorn 2’ 

Gehele register 1872. Op lade, open, licht conisch, op lengte afgesneden. 

 

Klarinet 8’ 

Van den Heuvel 2020. Metalen stevels, koppen en bekers. Factuur als wijde Dulciaan met korte 

bekervoeten. 

 
Pedaal: 

 

Prestant 16’ 

Van den Heuvel 2020. Grenenhout, open, met expressions, voorzien van stemschuiven en 

rolbaarden, op nieuwe lade achter de hoofdkas. 

 

Subbas 16’ 

C-e gecombineerd met Bourdon 16’ Hoofdwerk, op bank (gedeeltelijk) boven pedaallade. f-f’ 

nieuw, metaal, gedekt, op de pedaallade uit 1967. 

 

Prestant 8’ 

Hendriksen en Reitsma 1967. Geheel metaal, op de nieuwe lade achter de hoofdkas. Grootste 

pijpen met opgeworpen labia. 

 

Gedekt 8’ 

C-f gecombineerd met Subbas, fis-f’ nieuw, metaal, gedekt, op pedaallade 1967. 

 

Octaaf 4’ 

Hendriksen en Reitsma 1967. Geheel op pedaallade 1967, gewreven labia. 

 

Bazuin 16’ 

Van den Heuvel 2020. Grenenhouten stevels, loden koppen. Houten schalbekers met volle 

lengte. 

 

Werktuiglijke registers: Enige technische gegevens: 

 

Tremulant (Bovenwerk) Manuaalomvang: C-g’’’ 

Klavierkoppel Pedaalomvang: C-f’ 

Pedaalkoppel I Winddruk voor alle werken: 71 mm 

Pedaalkoppel II Toonhoogte: a’=440 Hz 

 Stemmingssysteem: Evenredig zwevend. 


