
 

  
Nieuwsbrief 

twee 

De orgelkast… 

“mevr. Witte” 

in deze nieuwsbrief >>> 

 > Wat is een pijporgel? 

Om al de onderdelen 
die zich in het orgel 
bevinden is een kast 
gebouwd met veel 
deuren en luiken. De 
orgelkast fungeert in 
onze kerk ook als 
klankkast. 

Volgens de ‘Dikke Van Dale’ is een 

pijporgel een mechanisch 

blaasinstrument met pijpen en 

tongwerken enz. dat d.m.v. een 

klavier bespeeld wordt. Het is een 

blaasinstrument omdat het geluid 

uit orgelpijpen komt die pas geluid 

laten horen als er op ‘geblazen’ 

wordt. Maar het is ook een 

toetsinstrument omdat een orgel 

wordt bespeeld door op toetsen van 

1 of meer klavieren te drukken. 

Welke orgelpijp klinkt wordt 

bepaalt door de organist. Een 

pijporgel is een behoorlijk 

ingewikkeld muziekinstrument 

waarin heel veel techniek verwerkt 

zit. Tijdens winterfair en ook op de 

foto’s konden mensen zien dat een 

pijporgel een hele machine is vol 

met mechanieken etc.  We willen in 

stapjes de werking uitleggen.  We 

beginnen met de orgelkast.  
 

Alle onderdelen staan opgesteld op en in een stellingwerk 
van balken en planken. Om al deze onderdelen heen is de 
orgelkast gebouwd met veel deuren en luiken om bij het 
inwendige van het orgel te komen. De orgelkast fungeert 
in onze kerk ook als klankkast. Aan de voorzijde is deze 
opengewerkt, het zogenaamde orgelfront met mooie 
versieringen en in ons geval de 35 vergulde frontpijpen. 
Het schema van het orgelfront van de Doopsgezinde kerk 
te Utrecht heeft als basis gediend voor ons orgelfront met 
uitbreiding van 2 extra velden aan  weerszijden.  Vaak is 
de orgelkast versierd met houtsnijwerk.  Doorgaans werd 
of wordt de orgelkast ontworpen en vervaardigd door de 
orgelbouwer zelf. De vormgeving van de orgelkast 
weerspiegelt vaak de stijl van de architectuur van de 
betrokken kerk of van de tijd waarin het instrument 
gebouwd is. Op ons orgel heeft Witte een lier geplaats als 
ornament op het orgel, dit heeft hij zelden toegepast.  
 

orgelrestauratie 

Een overzicht tijdens de restauratie 

✓ wat is een pijporgel.  

✓ De orgelkast …. 

✓ Wie is Jaap Hooghwerff…. 

✓ Hoe gaat het met Mevr. Witte? 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Houtsnijwerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Orgelbouwer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stijl_(kunst)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Architectuur


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…“Wat zou dat toch mooi zijn om dit orgel 
ooit een keer zelf te mogen restaureren en de 

klank weer terug te brengen naar een nog 
meer Witte klank.”   

Mijn naam is Jaap Hooghwerff, ik ben in 1972 
geboren in de Hoekse Waard in het dorp Strijen, 
waar mijn vader samen met zijn neef een 
aannemersbedrijf had, dat opgericht was in 1920 
door mijn opa en zijn broer. Ik groeide dus op 
tussen het hout en de stenen. Van jongs af aan 
ben ik zowat bezeten van orgels, wat ook geen 
wonder was, omdat mijn vader ook een fervent 
muziek liefhebber was in de brede zin van het 
woord. Het was dus een logische stap dat ik in de 
voetsporen van het familie bedrijf zou gaan, maar 
omdat mijn vader dacht dat het verstandiger was 
dat ik eerst nog een aantal jaren ergens anders 
zou gaan werken, werd er besloten in 1989 te 
solliciteren bij de Dordtse orgelmaker J.L van den 
Heuvel. Daar kreeg ik een interne opleiding, zodat 
ik alle facetten van het vak me eigen kon maken. 
Daar werkte een man die molenaar was op een 
molen in Oud-Alblas en op de Kinderdijk, 
zodoende werd de al aanwe-zige interesse in mij 
voor windmolens nog meer aangewakkerd. 
Daardoor kwam ik ook, na het behalen van de 
benodi-gde papieren op de Tiendwegse molen te 
Hardinxveld-Giessendam terecht. Dat was 
in  december 1997. Ondertussen bleef het 
ondernemersgevoel kriebelen, en na 15 jaar 
werkzaam zijn geweest bij de Dordtse firma 
waagde ik de sprong in het diepe, en begon in 
2004 voor mezelf. Omdat ik in de begintijd niet 
genoeg werk in de orgelbouw had, maakte ik er 
ook meubels en keukens bij. Maar naar mate de 
tijd vorderde lukte het toch om mijn 
werkzaamheden in de orgelbouw uit te breiden. In 
het jaar 2012 trad ik in het huwelijk met Arna, die 
bij mij introk in de molen.  
 
 

 

Het onderhoud aan het orgel zowel in de ‘Oude Kerk’ als de 
‘Nieuwe Kerk’ wordt al vele jaren en tot volle tevredenheid van het 
CvK uitgevoerd door Jaap Hooghwerff.   
Maar wie is dat nu eigenlijk?  
We hebben het een en ander aan hem gevraagd…. 

Jaap Hooghwerff... Wie is  

Het werk in de orgelbouw explodeerde toen ik op 
een dag Jan Bambacht van het bedrijf Consultare 
Orgelbouw aan de telefoon kreeg.Hij kwam die 
zelfde week nog bij me langs in de werkplaats in 
Giessenburg, ik kon mijn geluk ook niet op, toen 
hij me een tijdje en vele bezoeken later, vroeg of 
ik zijn bedrijf  over wilde nemen. Dat gebeurde 
ook, zodoen-de kreeg ik er nog een bedrijf bij. Het 
logische gevolg was, dat we ruimte te kort kregen 
voor onze werkzaamheden, daarom gingen we op 
zoek naar een ruim terrein, het liefst met  een 
woonhuis erbij.Mijn vrouw Arna vond in Almkerk 
een geschikte locatie, en na wat onderhandelen 
kochten we het, waarna we zomer vorig jaar 
verhuisden. 
Terug komend op jullie  Witte orgel. In de tijd dat 
ik werkzaam was bij de al genoemde Dordtse 
firma, kwamen we door toedoen van onze 
buurman Teus Verheul Sr in contact met jullie 
organistenteam aangevuld met nog wat andere 
orgel-liefhebbers uit jullie kerkelijke gemeente. 
Samen gingen we, als er weer een nieuw 
instrument klaar stond in de loods, in Dordrecht 
kijken en spelen. In die tijd, ik denk rond het jaar 
2000 kwam ik in aanraking met jullie Witte orgel. 
Toen ik er een keer op mocht spelen ging mijn hart 
open, maar hoorde wel dat het orgel na wat 
wijzigingen, onder andere door het terug brengen 
van het overblazende pijpwerk dat het orgel vele 
malen fraaier zou gaan worden. Ik dacht toen: 
“wat zou dat toch mooi zijn, om het orgel ooit een 
keer zelf te mogen restaureren, en de klank weer 
terug te brengen naar een nog meer Witte klank”. 
En ziedaar, het is zover….Inmiddels zijn we druk 
bezig met uw orgel, en hopen we het eind van dit 
jaar op te kunnen leveren;     
 

        … een droom die uitgekomen is!! 
 

 



Ook kwam de schilder nog wat inscripties tegen… “graffitti uit 
vroegere tijden?” Misschien kunnen mensen dit nog herleiden? 
HKLOP… zou dit de bekende Hardinxveldse musicus/kunstenaar 
zijn geweest? STELWAGEN… er is een predikant in Hardinxveld 
geweest, zou die zijn eigen naam in de orgelkast gekrast hebben 

of… mogelijk één van zijn kinderen?  😉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de volgende nieuwsbrief… 

✓ de windvoorziening uitgelegd. 

✓ het nieuwe gezicht van Mevr. 

Witte… 

✓ D.V. 16 mei mogelijkheid voor 

ziekenbezoek aan Mevr. Witte 

 

 

Hoe gaat het met Mevr. Witte?  

Mevr. Witte zal een kleurspoeling ondergaan, of het haar ook jonger 
maakt…? Bakker Meesterschilders (Dirk Nugteren) is gestart met het 
schuren en het aanbrengen van de grondverf op de orgelkast. We gaan 
het orgel terugbrengen in de oorspronkelijk kleurstelling, maar ja wat 
was de oorspronkelijke kleur? Het lijkt dat het orgel aanvankelijk crème 
wit is geweest met een paar wittere accenten.  Dit is ook terug te vinden 
op oude ansichtkaarten.  Bij het doorschuren van de orgelkastdeurtjes 
kwam de oorspronkelijke kleur tevoorschijn.  (Er bleken zelfs nog beige 
panelen geschilderd te zijn op de deurtjes). Na de goede kleur erbij 
gezocht te hebben is er een deurtje als proef in de ‘witte kleur’ geverfd . 
 

 

Intussen wordt er in de werkplaats van Jaap Hooghwerff ook 

hard gewerkt. De magazijnbalg en de schepbalgen zijn al 

voorzien van nieuw leer. Ook zijn de windladen gerestaureerd 

en aangepast voor de Cornet en Dulciaan.  Dit is een heel 

nauwkeurig werkje waarvoor men eerst een schets moet 

maken hoe en waar de gaten komen. Waar nodig zijn de  

windladen opnieuw gelijmd en schoongemaakt.  Diversen 

onderdelen zijn voorzien van grafietpoeder om te zorgen dat 

de sleep lekker glijdt.  Deze mag niet stroef gaan maar ook 

geen lucht lekken.  De pijpen voor de nieuwe orgelstemmen zijn 

inmiddels besteld bij een speciaal bedrijf in Slovenië.  

 
 
 

 

 

 

U kunt zich aanmelden voor deze nieuwsbrief via: 
mevrouwwitte@hghg.nl.  
 

Contactpersoon nieuwsbrief: 
Adriaan v Schoonhoven 
 

Orgelrestauratie: 
 

NL46 RABO 0373719566  o.v.v.‘orgel’ 

 

  Ga voor meer informatie naar: www.hghg.nl/orgel  of:  www.hghg.nl  onder tab ‘actueel’ 
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