ESKOL ORGELNIEUWS
deel 3 • november 2018
De orgelpijpen zijn al een tijdje uit het orgel. Alleen de grote pijpen staan er nog. In de werkplaats
van Mense Ruiter wordt ondertussen hard gewerkt. Hoe is de stand van zaken.

ONDERHOUD: HOE NODIG HET WAS

B

ij het uit elkaar halen van
het orgel is nogmaals
gebleken hoe nodig
het groot onderhoud was. De
slepen van een aantal registers
bleken onnauwkeurig geboord
te zijn, waardoor er bij een ﬂink

aantal pijpen maar een derde (!)
van de nodige luchttoevoer in
de pijpen terecht kwam.
Een registersleep is een
ingebouwde houten lat met
gaatjes. Deze gaatjes komen
precies boven de gaatjes van

de orgelpijpen te zitten als je
dat register aan zet. Maar in ons
orgel kwamen die gaatjes er dus
niet precies op…. (zie foto). Het
grote raadsel waarom het orgel
altijd vrij snel ontstemd was, is
hiermee ook meteen opgelost.

Kom koekeloeren
op vrijdagavond
16 november:
de orgelbouwer
vertelt

TEGENVALLER WINDLADE: DE GEVOLGEN
Wat was er ook alweer aan de hand?
In het vorige Eskol
Orgelnieuws vertelden we over de
tegenvaller in het
groot onderhoud:
“Alle orgelpijpen
staan op een windlade, een soort houten
kist waar de wind in
geblazen wordt. In de
bovenkant van deze
kist zitten allemaal
gaatjes. Bovenop elk
gaatje staat een orgelpijp. Het probleem is dat er
te weinig lucht in de pijpen komt, onder andere
doordat er te kleine afdichtingsringen voor alle
pijpen zijn gebruikt. Er wordt nog een laatste
poging ondernomen om het zonder schade te
verwijderen, maar de vraag is of het lukt.”

En, is dat gelukt?
Nee, helaas niet. Daarom moet er toch een nieuwe bovenkant op de windladen gezet worden
met nieuwe afdichtingsringen. Dit was niet verwacht en brengt dus extra kosten met zich mee,
namelijk bijna € 12.000. Om binnen het budget
te blijven is besloten om de vervanging van de

Trompet 8’ nog te laten zitten. Op termijn
is dit wel noodzakelijk, vanwege loodrot
in de huidige Trompet ‘8.

Wat zijn de gevolgen voor de
planning?
De planning schuift
opnieuw op door het
extra werk dat moet
gebeuren voor de
windlade, maar ook
door het tijdelijk uitvallen van de chef van de
werkplaats bij de orgelbouwer. De technische
werkzaamheden aan het orgel zijn in D.V. januari
klaar. Daarna is nog een stuk of drie maanden nodig voor het intoneerwerk. In die periode worden
alle orgelpijpen – groot en klein – stuk voor stuk
precies afgesteld, zodat alles goed klinkt en qua
klank mooi met elkaar mengt. Tot en met april
2019 zullen we dus nog het elektronische orgel
blijven gebruiken.
Kunnen we nog een tegenvaller verwachten?
Dat is niet te verwachten. Het hele orgel is uit
elkaar gehaald, alle onderdelen zijn bekeken. Er
zijn nu geen verrassingen meer.

Op D.V. vrijdagavond 16
november komt Dolf Tamminga (zie foto) van Mense
Ruiter orgelbouwers om
ons te vertellen en te laten
zien wat er aan het orgel
gebeurt. Vanaf 19.30 tot
21.30 uur wordt er ieder
half uur een uitleg gegeven en (voor kleine groepjes) een korte rondleiding
bij het orgel. Iedereen is
welkom om even te komen
kijken hoe een orgel in
elkaar zit! Die avond zijn er
ook twee jeugdclubs in de
kerk. Dus als ouders hun
kinderen komen brengen
of halen, is het een kleine
moeite om even binnen te
komen kijken.

