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Het is de bedoeling dat er in 2018 D.V. het een en ander aan het orgel gaat
veranderen. In deze nieuwsbrief vindt u een uitleg over het hoe en waarom. Ook
laten we jullie hierin de komende periode steeds alvast kennis maken met de
verschillende veranderingen. Deze keer: één van de nieuwe registers.

VERSTERKING
VAN HET ORGEL:
HOE EN WAAROM
Al vele jaren vervult ons orgel trouwe
dienst aan de gemeentezang. Met
elkaar zingen we de liederen van Sion,
van gebed tot lofprijzing aan de Heere.
Na al die jaren is de tijd gekomen dat
er groot onderhoud nodig is.

Waarom versterking?
Daarnaast is er al langere tijd de wens
om het orgel te versterken. Het orgel
heeft meer draagkracht nodig om
de gemeentezang goed te kunnen
ondersteunen. Al bij de plaatsing van
het orgel was dit geadviseerd. In de
praktijk blijkt dit ook nodig.

Waarom nu?
Omdat er nu een groot onderhoud
nodig is, is dit een verstandig moment
om zo’n versterking te realiseren. Voor
dit onderhoud moet namelijk een
groot deel van het orgel gedemonteerd worden. Het bespaart dan ook
aanzienlijk in de kosten om de aanpassingen aan het orgel nu te doen.

Wat gaat er veranderen?
De versterking van het orgel houdt
onder andere in dat een paar registers
vervangen worden door registers met
meer draagkracht. De orgelbouwer
Mense Ruiter heeft hiervoor een plan
gemaakt dat goedgekeurd is door de
kerkenraad.

KENNISMAKEN: DE BOURDON 16’
Deze keer maken we eerst kennis met een register dat laag
klinkt. Het hoort bij het Pedaal. Dat zijn de toetsen die je met je
voeten moet indrukken. Het nieuwe register heet: de Bourdon.
Wat is een Bourdon?
De naam ‘Bourdon’ betekent grondtoon.
Het zijn de pijpen die voor de laagste
tonen zorgen. De Bourdon geeft de
basisklank aan het orgel waarop de
andere registers steunen als zij samen
met de Bourdon worden gebruikt.

Waarom komt deze Bourdon?
Bourdon-pijpen zijn van hout en ze
zijn vierkant van vorm. Hieronder zie je
een voorbeeld van een rij van dit soort
pijpen. Op dit moment staat er een
Subbas 16’ (ook een laag register) van
koper in het orgel. Koper geeft echter
niet zoveel draagkracht.
Het is de bedoeling om
de koperen Subbas te
vervangen door houten
Bourdonpijpen die veel
meer draagkracht bij
het zingen bieden.

Een stuk korter door
een klepje
Aan het eind van iedere

Bourdonpijp zit een houten dekseltje
dat naar boven en naar beneden kan
worden geschoven. Op het plaatje
zie je de handvatten van deze klepjes
boven elke pijp uitsteken. Hiermee kan
je iedere afzonderlijke orgelpijp precies
afstemmen op de juiste toonhoogte. Maar het dekseltje heeft nog een
voordeel: de toon wordt er twee keer zo
laag door. Dan hoeft de orgelpijp maar
de helft zo lang te zijn voor dezelfde
toon. Dat scheelt een hoop hout, ruimte
en geld.

Wat betekent 16’?
Je spreekt het uit als
“zestien voet”. Een
voet is ongeveer 30
centimer lang. Dus
deze bourdonpijpen
zijn 16x30 centimer
lang. Dat is 4 meter
80 per orgelpijp.
Maar door het houten
klepje is hij in het echt
‘maar’ 2 meter 40.

Binnenkort: orgel buiten gebruik
Binnenkort starten de werkzaamheden in de kerk. Vanaf 4 maart is
een deel van het orgel niet meer
bruikbaar. Vanaf ongeveer eind maart
is het totale orgel een half jaar niet

bruikbaar. Wat doen we dan? We
gebruiken gewoon het elektronische
orgel dat op dit moment nog in de
zaal staat. Daar worden wat extra
luidsprekers aan gekoppeld.

