
 

  
Nieuwsbrief 

één 

Hoe is het begonnen? 

“mevr. Witte” 

in deze nieuwsbrief >>> 

 > Waarom een nieuwsbrief? 

Een korte terugblik… 

✓ Waarom een nieuwsbrief 

✓ Een korte terugblik  

✓ De eerste werkzaamheden… 

 

Begin 2018 is een start gemaakt met het verkennen wat groot 

onderhoud voor ons orgel zou betekenen.  Uit  een beknopte 

inspectie medio 2018 door een erkende orgeladviseur bleek 

dat het orgel ècht aan een restauratie toe was… 

Om belangstellenden op de hoogte 

te houden van de restauratie van ons 

Bätz-Wite pijporgel, lijkt het ons 

leuk om naast de berichtgeving in 

het kerkblad en via website ook 

periodiek een nieuwsbrief te 

verspreiden. In deze nieuwsbrief 

worden informatieve berichten 

afgewisseld met leuke weetjes over 

het orgel, de orgelbouwer, zijn 

bedrijf, etc…… 

 

 

Ga voor meer informatie naar  

www.hghg.nl/orgel 

of: 

www.hghg.nl  onder tab ‘actueel’ 

Om duidelijk te krijgen welke werkzaamheden dan echt 

noodzakelijk zijn, is er eind 2018 een uitgebreide inspectie 

uitgevoerd met als resultaat een rapport waarmee bij orgelbouwers 

een offerte opgevraagd kon worden. Na het besluit van het College 

van Kerkrentmeesters (CvK) om tot restauratie over te gaan zijn er 

3 offertes opgevraagd. Na het beoordelen van de aangeboden 

offertes, en na instemming van de Algemene Kerkenraad, heeft het 

CvK de restauratieopdracht gegund aan Consultare.  Het contract 

is tijdens de winterfair van 6 december 2019 getekend, door Rokus 

Vlot (voorziter) Arjen Versluis (secretaris) en Jaap Hooghwerff 

(“Cosultare”). 

orgelrestauratie 

Een overzicht tijdens de restauratie 

http://www.hghg.nl/orgel
http://www.hghg.nl/


                                                                      Héél veel onderdelen heeft het orgel… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nissim qui blandit praesent lupta. Tummer 

delenit augue duis dolore te feugait nulla 

facilisi. Con erattis sectetuer adip iscing elit, 

sed erat diam nonummy nibh magna erat 

aliquam erat volutpat. Nam liber tempor 

cum soluta nobis sed diam nonummy. 

Op 6 januari is Jaap Hooghwerff gestart met het demonteren van het orgel uit de orgelkast. Pijp voor 

pijp is uit het orgel uit elkaar gehaald en per stem in pijpenkisten gelegd. Alle onderdelen zijn 

voorzien van een kenmerk om ze later weer op de juiste plaats terug te kunnen plaatsen. Nadat de 

pijpen van hoofd- en nevenwerk verwijderd waren zijn de windladen verwijderd en tenslotte is ook 

de blaasbalg verwijderd. Middels lift en trappenhuis zijn de materialen naar beneden gebracht en 

vervoerd naar de werkplaats.  Het pijpwerk van het pedaal moet nog verwijderd worden, evenals de 

35 frontpijpen.  Waarschijnlijk zullen deze  half maart verwijderd worden. Dan zal ook de schilder 

gaan starten met het schilderen van het orgelfront… Er is gekeken en gezocht naar de originele 

‘witte’ kleur uit 1875. Deze heeft de schilder terug kunnen vinden op de deurtjes van de orgelkast 

en kunnen achterhalen!  We zijn erg benieuwd hoe deze ‘oude’ nieuwe kleur Mevr. Witte zal staan! 
 

 

binnenkort >>> 

In de volgende nieuwsbrief… 

✓ Onderdelen van een pijporgel. 

✓ Wie is Jaap Hooghwerff…. 

✓ Hoe gaat het met Mevr. Witte? 

✓ De orgelkast …. 

 

 

In week 51 (2019) heeft de ‘kleine neef’ van mevr. Witte (Domus 

vivace 30 Deluxe) zijn plek ingenomen op de orgelgalerij.  Hij heeft 

daar een servicebeurt gehad om er zeker van te zijn dat hij zuiver 

klinkt en wij een betrouwbaar orgel hebben. Deze ‘kleine neef’ van 

mevr. Witte moet nog wel wennen, maar doet zijn uitertste best en 

laat zich intussen al van ‘zijn beste kant’ horen. Gelukkig zijn er wat 

‘deskundigen’ binnen de gemeente die het geluid wat kunnen 

bijsturen en/of bijstellen. 

 

De eerste werkzaamheden... 

 

 

U kunt zich aanmelden voor deze 

nieuwsbrief via: 

mevrouwwitte@hghg.nl.  
 

Contactpersoon nieuwsbrief: 
Adriaan v Schoonhoven 
 

Orgelrestauratie: 
 

NL46 RABO 0373719566  o.v.v.‘orgel’ 
 

Tijdens de winterfair hebben velen een kijkje genomen bij het 

orgel. Met belangstelling en met  verbazing over de vele pijpen 

werd er geluisterd naar de uitleg van de orgelbouwer Jaap 

Hooghwerff. Men was verrast over het technisch  vernuft van 

hoe een orgel nu werkt.  Het orgel bestaat uit heel veel 

onderdelen met specifieke benamingen. In volgende 

nieuwbrieven willen we de werking en wat benamingen van het 

orgel uitleggen of nader verklaren. 
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