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Haaksbergen, Hervormde Kerk.
8/3'50 Vdg aan Kerkbestuur. Prijsopgave voor stofvrij maken, bevilten, vernieuwen enige ventielen, ivoren toetsbeleg

aanvullen, lekkages wegwerken, intonatie.
25/5'50 OC aan KV. Over komst Eé.
30/6'50 OC aan KV. Rapport o 1864 Honhof uit Eibergen. Vervuild. Hobo ontbreekt, Front zink. Offerte Vdg niet juist en

onvolledig. Advies off.aanvraag bij Fl en vV.
22/7'50 Fl aan OC. Offerte. Plan A. Herstel, vervangen tongen, wijziging samenst. Mxt. Plan B. Gaat verder: Verv. Mxt en

T. Te hoge opsneden verlagen. Op lege plaats Hobo een Dlc plaatsen.
24/7'50 vV. Offerte. O.a. alle abstractdraden vervangen. Versuikerde voeten herstellen. Reparatie T op open plaats:

Kromhoorn.
28/7'50 OC aan Fl. Nadere specificatie gevraagd.
28/7'50 OC aan KV. Advies ten gunste van vV.
1/8'50 Fl. Reactie op lage prijsopgave van vV. Hoe dat in Roden ging, vergelijking opgaven vL, Ruiter, hemzelf en vV.

Nog iets over Almkerk. Gedetailleerde prijsopgave.
18/8'50 OC aan vV. KV. besloten opdr aan U, incl. Kromhoorn. Gevraagd voorstel vrij pedaal.
10/10'50 vV aan KV. Prijsopg vrij ped met Sb16 O8 O4 en (daartoe nodig) vervanging windmachine door grotere.
6/5'52 OC (Schokking) aan KV. Restauratie geslaagd. Klank bijzonder levendig voor orgel uit bouwperiode. Kh past

goed.
• Correspondentie over niet goed sluitende kleppen, wat snel verholpen bleek.
22/1'63 KV aan OC. Advies gevraagd. Vdg zegt, dat het zwaar lopen der reg.slepen kan worden verholpen door verend

sleepsysteem aan te brengen.
1/2'63 OC aan KV. Eé heeft in verleden hoofdzakelijk deze zaak behandeld. U kunt ook Hü of Ed kiezen.
18/2'63 KV aan OC. We verwachten komst Eé.
9/5'63 Kladje over H. (afk. uit map Hemelum).
20/5'63 OC aan KV. Verslag gebreken, gevolg van ontbreken sleepsysteem en tractuurspanners. Advies deze aan te

brengen en scheuren te dichten.
11/9'63 vV aan KV. Willen graag offerte indienen, maar levertijd is nu 4 jaar. Pas tijdens het werk kunnen we beoordelen

hoe groot de schade door de verwarming is.
8/10'63 OC aan KV. BS bij doorzenden brief vV (waarmee ze geaarzeld hadden). Misschien kan Vdg sneller leveren.
27/12'63 Vdg aan OC. Offerte verend sleepsysteem, tractuurspanners, dichten van scheuren, etc.
7/1'64 OC aan Vdg. Dit kunnen we zo niet aan KV doorsturen. Te veel (met name genoemde) onduidelijkheden.
14/1'64 Vdg aan OC. Opgave werkzaamheden.
11/3'64 OC aan KV. Advies thans op offerte Vdg in te gaan.
20/12'64 KV aan OC. Behoeven wegens aanschaf "electronisch orgel" van Uw bemiddeling geen gebruik meer te maken.
15/1'65 OC aan Vdg en PCT. Mededeling hiervan.
21/1'65 PCT aan HGem. Boze reactie, omdat vereiste goedkeuringen niet zijn aangevraagd.
Gl.inv. 17/6'98.

Haamstede, Hervormde Kerk.
26/2'62 KV aan OC. Dekker-o 1920 heeft gebreken. Advies gevraagd.
• Corr. over komst Eé en over vertraging. Over 2de bezoek Eé samen met de Graaf, Ede.
11/4'63 (dG) aan OC. Prijsopg voor werk aan Dekker-orgel ca '27 P8 B16 Lflged8 O4 VdG8 VxC8 F4 Wf2 Mxt2-4st

Superkoppel.
23/4'63 OC aan KV. Accoord met voorstellen dG.
2/5'63 OC aan dG. Opdracht.
26/7'63 KV aan OC. We willen de opdracht aan dG intrekken en t.z.t. het orgel grondig laten repareren en electrificeren.
9/8'63 OC aan KV. Onder welke voorwaarden een opdracht kan worden geannuleerd. Electrificatie door Eé destijds

afgeraden. O is grote investering niet waard. Advies: Toch opdracht vlgs plan doen uitvoeren.
23/8'63 KV aan OC. Besloten werk vlgs oorspr plan te doen uitvoeren.
4/11'64 OC aan KV. Werk dG goedgekeurd. Tractuur zeer snel geworden voor een pneumatisch orgel.
Gl.inv. 17/6'98

Haarlem, Église Wallonne.
• Aantekeningen.
22/2'50 OC aan Dr J.H.de Smidt. Hen zal door vL verrichte restaur.werkzh. keuren.
15/3'50 OC aan dS. vL werk goed verricht. Hij zal nog wat frontpijpen beter intoneren.
17/10'57 Dr J.R.H. (de) Smidt aan (OC). Kerk en orgel moeten gelijktijdig gerestaureerd. Deskundig rapport gevraagd.
28/10'57 OC aan dS. Ed zal onderzoek verrichten.
11/12'57 OC aan Ed. Eerst wezen wij H'lem WaalseK aan Eé toe. Maar hij moet eerst dringende zaken afwerken. H'lem

Waalse en Heemstede naar U verwezen.
14/7'58 dS aan (OC). Historische gegevens.
27/12'58 OC aan dS. Verslag onderzoek

1808 geb. door J.C.Friederichs (opschrift boven klaviatuur) en in orgel. Disp. vlgs Hess II. Hij heeft kennelijk
enige stemmen vergeten. 1924 nw tongregisters. Disp. bij nderzoek:
Hw P 8, Co 4 st (jonger), B16 b/d, Hp 8, Gh 8 (jonger), O 4, Opf 4, SO 2, Mxt 4 st, T 8 (fabr, deel zink)
Bovw (in zwk) Hp 8, P 4, Sal 8 (nieuwer expr kernst), Rf 4, VdG 8 (later opges.expr), Wf 2, Vh 8 (fabr. 1924)
Ped alle 1874: Sb 16, Hf 8, Vln 8 (Znk), Fg 16 (Znk)
Mxt C 1 1/3 1 2/3 1/2

c' 2 2/3 2 1 1/3 1
c'' 4 2 2/3 2 1 1/3

2 kpp Trem(II) Vent Calc Zweltr C-f''' C-d'. Laden Hw en Bvw orig. Ped. lade v.Ingen. Klav. orig. veel beleg
verdwenen. Mag.b. vI 1874. Achterwand grd verdwenen (voor pedaal).
Toestand vrij desolaat. Rest. dient te omvatten: Herstel kas, laden, klav., oude p. herstel oorspr. disp. herintonatie.



Onderzoeken of met aanwezig materiaal van het pedaal men tot een nieuwe opzet daarvan kan komen.
30/5'59 OC aan vV. Offerteaanvraag voor gebr. rest.werk, ver T 8, Gh vanaf c, Co (voorzover niet orig), Bovw: VdG op

plaats Sal, Op pl VdG Qged 3, Vh –> Dlc. Nw ped met Sb16 O8 Fg16 Sch4.
9/6'59 vV aan Kr. Offerte.
3/8'59 vL aan OC (Ed). Prijsopg demontage, heropbouw en restauratie.
19/8'59 OC aan dS. Commentaar op de offertes. Advies subs.aanvraag op grond van opgave vL.
26/9'59 dS aan (OC?). Een kerkvoogd heeft op eigen gelegenheid ook offerte aan Fl. gevraagd. Motief: OC zou Fl

doelbewust passeren. Offerte kwam lager uit. Men heeft de 3 prijsopgaven aan Ous doorgezonden. Mijn
misnoegen hierover kenbaar gemaakt.

Gl.inv. 17/6'98

Haarlem, Hervormde Grote of Bavokerk.
• Concertprogramma's
7/7'53 OC aan G.Robert, organist der B. Verzoek bij gem.bestuur te pleiten voor bemiddeling der OC nu er plaannne zijn

tot restauratie van het orgel.
Inv 17/6'98 en eerder.

Haarlem, Hervormde Grote of Bavo Kerk, koororgel
nov'06 Gabry & Zonen, Gouda aan? Hebben o. bezichtigd in RK Liefdesgesticht te Breda, afmetingen disp (op F4 na in

frans). M8 B8 Sal8 Cel8 P4 F4 Dbl2 T8. Kas voldoet niet aan Uw eis. Kan worden veranderd "conform aan de
Koororgels te Alkmaar - Amsterdam of Schoonhoven".

31/12'06 Gabry aan ? Orgel ernstig vervuild. Bij pl. in Gr.k. zal de kas van luiken moeten worden voorzien en boven
afgesloten. Toestand stemkrukken en mechaniek. Kosten voor in orde brengen.

15/9'48 Jac.Kerkvliet, koster der Bavo aan Eé. In Notulen en ingekomen brieven gevonden: Wat in brieven Gabry staat en:
In Breda was speeltafel opzij geplaatst. Hier op advies Gabry en arch. vd Steur veranderd.

2/8'49 Kerkvliet aan Eé. Gaarne restaur.plan Spanjaard retour.
5/8'49 Fl aan Hen. Kreeg nieuwe aanvraag rest. koororgel. Bent U er nog bij betrokken?
6/9'49 KV aan Hen. Ben nu in gelegenheid U te ontvangen.
Voll.inv. 17/6'98

Haarlem, Hervormde Kapel Nieuw Vredenhof.
De kapel bevindt zich in Haarlem, kerkelijk hoort het bij Heemstede.
10/6'61 OC aan KV. Hü zal onderzoek doen naar mogelijke verbeteringen dK-o.
18/7'61 KV aan OC. Verwachten komst Hü.
29/10'61 KV aan OC. Waar blijft het rapport?
1/11'61 OC aan KV. Rapport dK, pneum. I.B16 P8 Fld'am8 Rf8 O4 Wf2 Mxt EchoTr8 II. Sal8 Hp8 VxC8(c) Gh8 Flh4

Oboe8 Ped Sb16 Fb8
Ped-I PedII SubI+II, SuperI+II autP 5 vaste C (geen I+II genoemd)
Opsomming gebreken. Zink. In zijn soort relatief goed. Geen orgelkas. Zo lang er geen middelen zijn voor een
nieuw o. Dit o. spelend houden: pneum.functies controleren, schoonmaak. We willen prijsopg vragen bij dK.

1//'61 (??) OC aan KV. Heden rapport verzonden. Excuus voor lang uitblijven.
Voll.inv. 18/6'98.

Haarlem, Hervormde Noorderkerk.
7/11'50 KV aan V&vK. Prijsopgave gevraagd voor reparaties.
22/1'51 OC aan KV. Zullen o onderzoeken.
10/4'51 OC aan KV. Pneum.kegelladen. Membranen versleten. Vervanging zal elke 25 jaar nodig zijn. Orgel in alle

opzichten inferieur. Mogelijkheden: 1. Vernieuwing membranen. 2. Uitstel tot storingen erger worden. 3. Sparen
voor nw o. V&vK kan de reparatie uitvoeren, geen nieuwbouw.

3/4'52 OC intern (aan Ous, Eé, Hen) Of tot betaling aan V&vK kan worden overgegaan.
Inv  17/6'98.

Haarlem, Hervormde Nieuwe Kerk.
• Aantekeningen
• Concept brief (BS bij aanbieding hist.rapport).
• Mensuren Mxt
• Geschreven stuk "Het Vrouwenorgel"
z.d. Copie L.243 KV-archief.
4/2'50 (Hen, organist) aan KV. Over ernstige gebreken aan het oudste o. van H'lem. Wat te doen (geldinzameling,

subsidieaanvr., inschakelen OC, opheffen contact met fa Bergmeyer, niet bespeling door anderen toestaan,
geleidelijke temperatuursveranderingen).

22/7'50 Hen aan B.F.Bergmeyer, Woerden. Oorzaak ontstemming niet gelegen in door hem (Hen) verlaagde winddruk,
maar aan slechte toestand der laden.

18/5'50 (Hen) aan KV. Over defect slot en reden winddrukverlaging.
18/11'50 OC intern? Waterschade aan blaasbalg. Gem. Haarlem moet zorgen, dat er ruimte in de toren is om de balg uit te

nemen voor reparatie of (beter) vervanging door nieuwe.
z.d. OC aan KV. Rapport waterschade.
5/12'50 OC aan KV. Reactie op opgave Fl. Balg was voor waterschade al slecht. Advies: andere plaats. T.z.t. zal restauratie

o nodig zijn.
ca 31/1'51 Fl aan KV. Reactie op opdr. nw balg.
23/4'51 Fl aan Hen. Winddruk 100 mm, zo hoog gemaakt omdat anders de schokbalgjes niet werkten. Zal bij latere

restauratie moeten worden teruggebracht.
20/5'55 KV aan OC. Orgel in slechte toestand. Huidige organist heeft o schoongemaakt en met behulp van Fl kleine



verbeteringen aangebracht. Advies gevraagd.
15/6'55 OC aan KV. Voorstel komst Eé en Hü.
26/7'56 OC aan KV. Bevestiging onderhoud met Eng en Ous. Opdr aan vV doorgegeven restaur van O4 en speelklaar

maken van instrument
26/7'56 OC aan KV. O door 4 medewerkers onderzocht. Voorstel ingrijpende wijziging opstelling en dispositie. 1791 geb.

door Hus (!) met gebr.m. van p van o dat in de Bavo was opgesteld. Waarsch. ook kasdelen gebruikt. 1791 Hw
Brstw Ped (in HWkas). Later ped. van Hus verwijderd en nw naast o opgesteld. Brstw werd Bovw. "Materiaal en
Mensuren van het nieuw aangebrachte Pedaal zijn van dien aard dat in de klank een grote distantie werd
geschapen tussen het Hoofdwerk en Borstwerk enerzijds en pedaal anderzijds". Moet verwijderd, ook om
architect. redenen. Adv. Nw ped. achter de kas. Disp.: aansluiting bij (nu) Hess, met afwijkingen voor hedendaags
liturgisch en concertgebruik. Feitelijk nieuwbouw met oude onderdelen. Adv. Subs.aanvraag. Oude pijpwerk
zodanig mishandeld, dat het de vraag is of restauratie ervan zin heeft. Voorstel opdr. aan vV restaur. der Oct 4.

13/8'56 KV aan (OC). Bevestiging.
19/11'56 vV aan (OC). Rest. O4 klaar. We zullen het vóórintoneren, geplaatst in het o der Geertekerk.
9/5'57 vV aan KV. Offerte voor nw o met delen van het oude (*).

Hw *P8 Qd16 Rf8 *F4 O4 O2 Mxt4-5-6st T8 Bvw P4 *Qd8 Hp8 Rf4 Gh2 N11/3 Sch4st Sxq(a)2st Dlc16 Pedf P8
*B16 O4 Mxt6st Fg16 Sch4 C-f''' C-g' (30 toetsen!) 3 kopp.

13/5'57 vV aan KV. Wat prijs is als bovw en 3 pedreg (Mxt2 Fg16 Sch4) niet geplaatst worden.
13/5'57 OC an KV. Proef met O4: Niet bevredigend te krijgen. Pijpw van versch. herkomst met onregelmatig

mens.verloop. Vermoeidheid van metaal. Verreweg grootste deel van het pijpwerk geeft hetzelfde beeld.
Restaureren niet verantwoord: Hoge kosten, verschuivingen. Alleen de eerder gnoemde 4 st komen daarvoor in
aanmerking. Zelfde disp als 9/5'57. Geen herstel Brstw: Belemmert uitspraak erachter staand pedaal. Concept
subs.aanvraag.

20/6'57 OC (Eng/Hü). Vernomen van experiment in de NwK met electronisch muz.apparaat. Waarschuwing.
24/6'57 vV aan KV. Offerte voor alleen hw.
4/7'57 KV aan (OC). Machtiging opdr aan vV. vlgs off.24/6
19/7'57 OC aan KV. Concept Subs.aanvr met BS. In overleg met Ous. Gh2 als oud reg. op Hw geplaatst,"komend van het

Borstwerk". De plaats blijft evenwel gereserveerd".
19/7'57 OC aan KV. Aansluitend aan besprekingen: Ook nw laden. Disp. Afw. met 9/5'57: Gh2 erbij op Hw, nu Brstw P2

Hp8 F4 Wf2 Flag1 Sxq2st (a) Cmb2st Vh8.
Hiervan uitvoeren: Hw met Qd Gh2 en T8 als reserves.

14/9'57 Ous aan (OC). Boze brief over feit dat werk al gr.deels klaar was, zonder dat details (mensuren)`met hem waren
besproken. Afspraak oude pijpen te bewaren. Prijs berekend op grond van handhaven van C-Cs P8 (zink).

21/10'57 OKW aan (OC). Alleen kas heeft mon.waarde. Toekenning aanm.subsidie wegens herstel oorspr,opstelling.
4/11'57 OC aan KV (ook concept aanw). Felicitatie met subs.toezegging. Voorstel nu ook Q16 T8 en Gh2 te pl.
5/11'57 KV aan OC. Besloten tot uitbreiding
18/2'58 vV aan KV. Bevestiging opdracht Qd16(deels oud) T8 (nw) en Gh2 (oud)
31/5'60 OC aan KV. Bij belangrijke restauraties is het beter dat niet één deskundige supervisie heeft. Voorstel: toezicht

Eng en Ed.
18/11'63 OC aan KV. Inmiddels Eng en Ed niet meer voor OC werkzaam. Hoe staat het nu met plannen restauratie?
Gl.inv. 4/6'98.
Bolt-archief: ‘85 nieuwe restaur. door vV klaargekomen, met gebruikmaking van het bewaarde oude pijpwerk.

Haarlem, Hervormde Oosterkerk.
6/11'54 OC aan KV. Verslag onderzoek el.pn.orgel met open opstelling. Inferieur pijpenmateriaal (veel zink). Enige

mogelijkheid: vervanging.
1 stuk, ingevoerd 17/6'98.

Haarlem, Remonstrants Gereformeerde Gemeente.
15/2'51 Jan D.Boeke aan W.Kapteyn den Bouwmeester te H (vz plOC). Voorstel dispositie nieuw o. 1
14/4'51 OC aan KdB. Q 1 1/3 beter verv door N 1 1/3. Over o's van Fl, vL, vV en Marcussen.
12/6'51 OC aan ? Verzoek uitbrengen offerte voor Hw Hp8 P4 O2 Mxt4-5st Brstw Ged8 F4 Gh2 N11 /3 Reg8 Ped Spged16

P8 Co4 mogelijkheid uitbreiding met op Hw Dlc16 op Brstw Cmb3st
30/6'51 (Fl?) aan ? Offerte.
17/7'51 vL aan OC. Offerte.
25/7'51 vV aan KV. Offerte.
28/7'51 Marcussen aan OC. Offerte. Voorstel de beide 2 vtn om te wisselen en (wegens ruimte) SpGed door con. Ged.te

vervangen.
12/3'52 (Fl?) aan OC. Offerte. Met Dlc 16 2 vtn zoals M. voorstelde. Ped. geheel voorbereid.
16/2'53 OC aan Rem.gem. BS bij vlgd. Over Ruiters zeer goede kwaliteiten en problemen betr. tijdige oplevering.
16/2'53 OC aan Ruiter. Off.aanvr.: oorspr. disp. met Dlc en Cmb evt voorbereid en Brstw evt voorbereid.
7/3'53 R aan OC. Prijsopgave. Besparing mogelijk door beide man op één lade te bouwen.
20/12'54 OC aan PlOC. Advies 5 st pos van vV aan te schaffen. vV wil dit later terugnemen bij opdracht groter orgel.

"Terzake de eventuele verkoop van Uw huidige orgel blijven wij diligent"
25/2'55 PlOC aan (OC). Aanschaf nw o voor onbepaalde tijd uitgesteld.
Gl.inv. 17/6'98
1) Uit later schr. blijkt dat hij pl.organist is.

Haarlem, Vereniging van vrijzinnig Hervormden.
14/5'56 OC aan Bestuur. Zullen gaarne van advies dienen betr. restauratie o. Hü zal onderzoek verrichten.
13/6'56 OC aan Bestuur. Verslag onderzoek, omdat advies was gevraagd in zake off's vL en Fl. Opsomming gebreken aan

in zeer slechte staat verkerend Standaart-orgel. Fl en vL garanderen 10 jaar storingvrij gebruik na opknapbeurt.
Advies verkoop, etc.



18/9'56 OC aan bestuur. Advies (mede wegens gunstige akoustiek) 5 st koororgel, zo lang er geen fin.middelen zijn voor o
van 16 à 17 reg.

13/10'56 OC aan Eé en Hü. Over orgelreis.
27/11'56 OC aan Bestuur. Al beslissing?
14/1'57 VrzH aan (OC). vV adviseert: 2 man en ped., voorlopig alleen Hw met P8 Rf8 O4 Spf4 O2 Mxt6-8st T8 (T8 en

O4 voorl niet plaatsen 1). Verzoeke offerte hiervoor bij vV aan te vragen.
29/3'57 VrzH aan (OC). Besluiten toch tot restauratie bestaand o.
1) zou O2 bedoeld zijn?
Voll.inv. 17/6'98

Habo Kyrka (Zweden, bij Jønkoping). Foto.
(Mededeling Cor Edskes)

Hachimette, Parochiekerk.
25/7'67 Pagina uit Dernières Nouvelles over ingebrn. orgel te H. 23/7, orgelmaker Alexandre Baron.
25/7'67 Idem uit l'Alsace'
2 stukken, inv. 25/6'98.

Land Hadeln.
• Werner Stein, Evangelische-lutherisches Gemeindebuch für den Kirchenkreis Land Hadeln. Osnabrück 1959. Dit

omvat Otterndorf, Wanna, Altenbruch, Ihlienworth, Lüdingworth, Neuenkirchen, Nordleda, Odisheim, Osterbruch
Ahlenfalkenbrg en Steinau. Hier en daar iets over orgels, uitvoerig over Otterndorf, disp. 1662 (Riege), 1741
(Gloger), en nog wat uit voorm.o. A.Wilde (1596).

1 stuk, inv. 25/6'98.

Halfweg, Hervormde Kerk.
KV Houtrijk en Polanen.
2/3'50 OC. Verslag onderzoek van orgel in kerk van arch. Smits, 1925 o van Steinmann en Vierdag, opgesteld te hoog in

kamer boven preekstoel, een van de ergste voorbeelden van confectiebouyw, pneum.kegell. (versleten), kernst.
expressions, vervuild. Geen geld meer eraan besteden.

29/7'50 OC aan KV. Voorstel komst Hen en (Haveman).
31/8'50 OC aan KV. Bevestiging (nieuwe) afspraak.
20/9'50 Haveman aan Ous en Hen. Over nieuw komende bespreking.
20/11'50 OC aan KV. Teleurstelling over besluit bestaande o te laten opknappen. Wij zullen er niet aan meewerken.
Voll.inv. 4/6'98.

Hall, Hervormde Kerk.
4/9'54 OC aan KV. Zullen van advies dienen.
20/12'54 OC aan KV. Vlekken op frontpijpen bleken gevolg van uitwerpselen van vleermuizen. Kan gr.d. worden

verwijderd. Enige doorspraak (zou na droge periode nog eens moeten worden bezien), beschadiging door
ondeskundig stemmen.

5/9'55 OC aan KV. Nu hevige doorspraak, rammelen, restaur. lade, tractuur pijp- en windwerk nodig.
22/12'55 OC aan KV. Moeten we offerte aanvragen bij bonafide org('s)?
Inv  4/6'98.(Voll. naar ik meen)

Halle (Gld), Hervormde Kerk.
22/6'51 (Fl) aan K.L.Sijmons Dzn 1. Accoord met opzet. Het plan luidt: Koperen Frp. P8 Rf8 O4 Mxt 11 /3 4-5 st en

voorber van F4 Q3 O2 Trtn 2st (C 4/5 2/3 c 1 3/5 1 1/3) Dlc16 aangeh p
3/8'53 OC aan KV. In welk stadium zijn de plannen?
Voll.inv. 4/6'98.
1. Ik weet dat hij architect der kerk was. De Dlc 16 is nooit geplaatst, wel een Gemshoorn 8 (in werkelijkheid Spitsgamba) (vO)

Halle (Belgisch Brabant), Sint-Martinus.
• G.Potvlieghe, Halle 700 jaar Orgelstad.
1 stuk, inv. 25/6'98.

Hallum, Hervormde Kerk.
17/11'58 KV aan OC. Onze stemmer (B&T) kan vlgs organist door doofheid dit werk niet meer doen. Wie nu? Hierbij

vraag aan Ed: Wie komt er in aanmerking?
1 stuk inv. 4/6'98.

Hälsingborg, Mariakyrkan.
• "Internationella Orgeldagar i Hälsingborg" 16-21/10'60. Programmaboekje, afbeelding en disp. Marcussen-orgel

1959.
1 stuk, inv. 25/6'98.

Halsteren, Hervormde MartinusKerk.
KV Nieuw Vossemeer-Halsteren.
z.d. W.H. aan ? Goth. K XIX aan RK toegewezen later aan Rijk verkocht. RK willen weer terugkopen, maar Herv. (die

door uitbreiding sterk in grootte is toegenomen) willen dat ook. Dit is toegestemd. Men wil een hist.o. kopen,
maar die mogelijkheid is er nauwelijks. Voorstel te onderzoeken mogelijkheid plaatsing van één der
Rijksmus.orgels, van nw binnenwerk voorzien.



30/3'61 KV aan OC. Willen gebruikt orgel.
7/4'61 OC aan KV. Zullen adviseren.
7/6'61 OC aan KV, Hü zal afspraak maken.
20/3'62 OC aan KV. Pogingen verkrijging hist.kas mislukt. Wat nu?
29/10'63 Dienst voor 's Rijks verspreide kunstwerken aan OC. O uit Rijksmus. Gevangenpoort aan HGem Halsteren

verkocht.
Voll.inv. 4/6'98.

Hamburg, Sankt Jacobi, twee orgels.
21/1'47 F.Brinkmann aan Eé. Mededelingen over Jakobi-orgel
5/1'47 F.Bihn aan Eé. Over van alles, ook over hemzelf
6/8'47 Idem. Vooral over Jakobi-o.
• Foto’s: front, klaviatuur Schnitger-orgel. 2 folders van Kemper (over beide orgels).
Ingevoerd 25/2'98

Hamburg, Sankt Michaeliskirche.
• Programma uitvoering Mathheuspassion (Bach) en foto orgel met mededeling, dat de kas met geringe

veranderingen is overgenomen van de oude in de oorlog beschadigde en dat het front "nach neuen
Gesichtspunkten" werd veranderd. 85 st. 

• Programma orgelbespeling t.g.v. de ingebruikneming 1/4'62 door F.Bihn en dzelfde foto. Nu met disp. Hw1, Hw2,
Brstw, Kronw, Bombardwerk, Ped, mech. toetstractuur, el.pneum. registratuur.

2 stukken, inv. 25/6'98.

Hammarberg, Olof, Gøteborg, orgelmaker.
• Folder bij de Internationale orgeldagen in Hälsingborg, okt 1960.

Hank, Hervormde Kerk.
KV Dussen en Hank.
1/6'59 MW (vB) aan (OC). Water gestaan in kerken te D en H.
4/6'59 BRC aan KV. In veel gemeenten na de ramp schade aan orgels door vochtige lucht. Daarom stelt OC onderzoek

in.
21/10'59 OC aan vB. Waterschade aan harmonium. Pleiten voor bijdrage voor nieuw harmonium.
2/11'59 vB aan (OC). Goedkeuring bijdrage gevraagd.
16/11'59 vB aan (OC). NRF accoord.
8/12'59 OC aan KV. Mededeling.
Volledig geïnventariseerd 19/3'98. Zie ook Dossier Dussen.

Hank, Rooms Katholieke Kerk.
17/6'59 vB aan (OC). Geen waterschade aan orgel bekend. Vraag dit te onderzoeken.
27/10'59 OC aan vB. Verslag onderzoek. Pneum.o. Vermeulen, Weert is pas aangeschaft na de ramp. Door ramp is aanwas

orgelfonds wel met zeker bedrag verminderd, waarvoor geen vergoeding is ontvangenm. Wel waterschade aan
harmonium dat zich er eerst bevond. Advies dit instrument (dat gebruikt wordt voor kleine samenkomsten en
onherstelbaar is) te vernieuwen.

12/11'59 vB aan (OC). Betr. eerste. Hiervoor is geen regeking. Harmonium: zal het ondersteunen.
25/11'59 vB aan (OC). NRF accoord met harmonium.
21/12'59 OC aan Kerkbestuur. Mededeling. Hü zal het afhandelen.
Voll.inv. 4/6'98.

Hannover, twee orgels.
• Programma Internationale Orgeltage 5-12/5'55. Marktkirche Hammer en v.Beckerath, Gartenkirche, Ott. (Eé

speelde in de Marktk. Nederlandse werken (Sweelinck, v.Noordt, Engels, De Klerk).11111
1 stuk, inv. 25/6'98.

Hannover, Pauluskirche.
Marcussen. Progr. met dispositie ingebruikneming door Gwinner op 28/2'65.

Hansweert, Hervormde Kerk.
6/10'57 KV aan OC. O, gebouwd door Sanders behoeft grondige schoonmaak en vernieuwing membranen. Maar hij

schijnt geen tijd te hebben. Wat nu? (Geen deskundige sturen s.v.p., dat kunnen we niet betalen).
25/10'57 OC aan HGem. Voorstel dat Hü langs komt, als hij toch in watersnoodrampgebied is. Probeer vermindering van

kosten te krijgen bij PCT.
4/11'57 KV aan OC, Accoord.
2/1'58 OC aan KV. Advies OC te machtigen opdr te geven aan Koch voor door hem geoffereerde werkz.h. onder toezicht

OC.
z.d. KV aan OC. Machtiging voor opdracht deel geoffreerde.
21/1'58 OC aan KV. Verslag onderzoek. o Sanders ca 1923. B16 P8 V8 Cel8 Hf8 O4 Aeo4 Opf4 Wf2 BH8 Ped Sb16.

Alles achter front in zwelkast. Pedk Superk Trem 4 vaste C. C-f''' C-d'. Zink alleen gr.bekers der BH, kernst, expr,
houtw, vervuiling. Relatief solide gemaakt. In dit geval reparatie (niet grondige restauratie) verantwoord. (Uit later
stuk blijkt, dat Sb een tr is)

21/1'58 OC aan Koch opdracht. Aan KV. Mededeling.
3/3'58 KV aan OC. Koch wil niet de restauratie onder de OC uitvoeren. Kunt U tot een vergelijk met K. komen? Kan een

andere firma het voor die prijs doen?



25/3'58 OC aan KV. Hebben F&G offerte gevraagd.
3/4'58 F&G aan OC. Ook nog voorstel disp.verandering.
2/5'58 OC aan KV. Vinden geoffreerde bedrag te hoog. Dit orgel is dat niet waard. Fonds vormen voor nw orgel.
19/5'58 OC aan KV. Aan F&G gevraagd wat zij kunnen doen voor de door Koch genoemde prijs.
8/12'59 KV aan OC. Vragen over nota.
Voll.inv. 4/6'98.

't Harde, Hervormde Kerk "Elim".
23/7'62 Fa R.Kamp & Zn Zwolle aan OC. Naar aanl. bezoek Ad en Eé op 28/6: Nw o zal 25/7 in gebr. worden genomen.
1 stuk. Inv  4/6'98.

Hardegarijp, Hervormde Kerk.
Aanvullng.
- Aantekeningen: Disp. (Staat ook in Bolt-archief) C-f''' P8 B16ged Sal8 Hp8 VdG8 O4 Q3 F4 Wf2

Reg.platje T8bas er af Wf2 Idem, doch aanwezig. C-f''', aangehpC-d'
Over Westerbork: C-c''' 1 oct pedaal P8 4 2 Qf3 H8 Mxt3-4 Viola T

12/4'51 OC aan KV. Inderdaad aanbevolen electr.windvoorziening aan te brengen. Wille prijsopg. vragen bij vV. Van
gelegenheid gebruik gemaakt orgel te onderzoeken. XIXB, degelijk gebouwd. Enkele kleine gebreken.
Windladerestauratie onoverkomelijk.

3/8'53 OC aan KV. Hoe staan de zaken?
3/9 ?? Kr(!) aan OC. Fonds nog niet toereikend voor restauratie.
Voll.inv. 4 en 17/6'98.

Harderwijk, Hervormde Evangelisatie.
(Oorspr. met Grote Kewrk in één map)
14/11'49 OC aan Stichting Herv.Ev. Zullen onderzoek instellen naar aanbod Spiering.
17/1'50 OC aan H.Ev. O. Spiering 3 st, pneum. zonder kas, speeltafel achter orgel. Tegen dit alles bezwaar. Groter

instrument gewenst, in kas met luiken. U kunt ons machtigen tot offerte-aanvraag.
3/8'53 OC aan H.Ev. Hoe staat het er mee?
Inv. 26/11'97.

Harderwijk, Hervormde Grote Kerk.
z.d. Kladaantekeningen
6/9'50 KV aan Eé. Over rekening uit 1912 van v.Dam voor rest. o., maken Mel8 dc op het Hoofdmanuaal en ombouw

Aeo8 tot VxC op 2de klav. Versterken frontp.
13/9'50 OC aan KV. Rapport en advies. 1826 Bätz ipv 1797 door instorting verloren o. van Arp(!) Schnitger 1)

P8dd B16 Rf8 Bp8 (Gh) O4 Gedf4 Vln8 (was Q 3 hiervaoor 12 grp Qd Rw gebruikt) O2 Co4-6st Mxt3,4,5,6st
Mel8dc (ipv Sq3st)Fag16 T8
Rw P4 P8 af c' Hp8 Qd8 (gr.o. nu op Man)Gh4 WSf2 VxC8 (ipv Flg 1 Flag11/2 Viola8 (ipv Mxt) Dlc8
Aangehp C-f''' C-d'. Rest. nodig, winddr lijkt te hoog. Worm in snijwerk. Hoe te handelen met subs. etc

25/7'51 vV aan KV. Offerte restauratie en verv. "Gmb8" door vulstem en aanv. ontbr.pijpw.
20/9'51 Idem. Nw offerte. Nu herstel oorspr, disp.
28/9'53 OC aan OKW. KV overwoog destijds (als vergelijkingsmateriaal) ook off. aante vragen bij dK en Sanders. OC.

toen geadv. dit niet te doen maar bij Fl en vL. Nu vernomen dat KV subs. zou aanvragen voor rest. dK. Een
dergelijke opdracht zouden wij zeer betreuren.

Glob.inv. 10/12'97
1) moet zijn: F.C.Schn.

Haren, Hervormde Kerk.
z.d. Krantenkn. Nieuwsblad van het Noorden. Over plannen kerk- en orgelrestauratie.
23//12'55 OC aan Mr J.A.Schreuder te H. Kunnen brief vL niet beoordelen. Advies: vraag hem gespecificeerde

omschrijving.
27/2'56 OC aan Schr. Kosten offertes moeten worden gehonoreerd.
16/3'57 KV aan (OC). Verzoeke restauratie te doen uitvoeren.
24/7'57 Ous aan Mon.z. met BS aan OC. O. 1770 door Hinsz gemonteerd met bij elkaar geraapt pijpwerk van hemzelf en

ouder. Geen mon.waarde. KV wil restauratie en uitbr. met brstw en vrij ped. Bezwaar tegen brstw wegens
mon.waarde der kas. Toev. rugwerk kan wel. In dat geval aanmoedigingssubsidie. Onderzoek pijpw. vond plaats in
aanw. Hü.

31/7'57 Doeve notitie (intern OC). Commentaar. OC blijft toezicht houden.
• Corresp. over feit of OC nu wel of niet toezicht heeft en een rekening.
19/1'58 KV aan Hü. Opsomming (vrij ernstige) gebreken aan enkele maanden in gebruik zijnd orgel.
9/5'58 OC aan KV en aan vL. Afspraken na bespreking met Eé, Ed, Hü. Nw klav. ipv het oude. Draaipunt nu in het

midden. Andere techn. veranderingen. OC zal met vL enige orgels bezeken "welke naar de mening onzer
commissie vorrbeeldig zijn voor de hedendaagse orgelbouw".

21/6'58 KV aan OC. Er is nog niets gebeurd.
30/6'58 OC aan KV. Met vL o Nicolaikerk te Utrecht bezocht. Herinnering dat kosten nieuw klavier op rekening KV komt.
• Geharrewar o.m. over declaratie en of orgel nu wel of niet af is.
12/11'58 OC aan vL. Verslag keuring: Mechaniek Hw goed verbeterd, doch toetsen komen te traag terug. Windvoorziening

pedaal niet goed. Intonatie prestantregisters: schurend bijgeluid (ook nw P2), hetgeen gewoonlijk met oud
pijpweerk goed is weg te werken, etc etc etc. Alles ook voor leken duidelijk waarneembaar. Uw positie tegenover
de opdrachtgever wordt zo langzamerhand onhoudbaar.

24/1'59 vL en Schellingerhout aan intonatie gewerkt. Bij concert Kl.Bolt op 1/1'59 waar ook Ed aanwezig was, is
gebleken, dat niet aan de eisen is voldaan. 2 mogelijkheden: vL opdragen werk te voltooien in tijd waarin
verwarming niet werkt of andere orgelmaker inschakelen.



23/3'59 OC (Hü) aan vL. Niet goed functioneren der treden. Intonatie nog niet goed. Vooral Mxt. Wenselijk deze door een
nw (4 st) te vervangen.

14/5'60 OC aan KV. Advies eindbedrag uit te betalen met inhouding van f 250, omdat nog wat ongerechtigheden moeten
worden weggewerkt.

17/5'60 KV aan OC. Dat doen we niet.
29/8'60 vL aan OC. O gestemd en gebreken verholpen. Nog geen betaling plaats gehad.
17/9'60 OC aan KV. Eindoordeel. Orgel als opgeleverd beschouwen. Probleem was nw pijpwerk in overeenstemming te

brengen met het oude, dat niet overal van goede makelij was.
26/9'60 OC aan KV. Eindoordeel van ongeveer gelijke inhoud als die van 17/9.
Glob.inv. 17/6'98

Harfsen, Hervormde Kerk.
5/11'54 KV aan (OC). Wij houden kerk in een toneel-kerkzaal met een harmnoium dat "op" is en onvoldoende voor

gem.zangbegeleiding. Inl. gevraagd over hetgeen Kunst en vV aanbiedt.
8/11'54 OC aan KV. Zullen van advies dienen.
26/1'55 OC aan vV. Dank voor brief over verkoop orgel aan Harfsen. Zullen het keuren als het klaar is. Aan KV.

Bevestiging gevraagd van vorige.
7/2'55 KV aan OC. Bevestiging.
5/9'55 OC aan KV. Het functioneert goed, etc (het is geen officiëel keur.rapport, want zij waren daartoe niet gevraagd).

Het slot dient alsnog te worden aangebracht.
Voll.inv. 19/6'98.

Harkema-Opeinde (Fr),Hervormde Kerk.
26/3'56 B.J.v.Tent, vicaris te H-O. aan (OC). O. slag groter dan een harmonium. Willen iets beters, maar er is geen geld.

Kerk was Herst.Verband uit '28. Advies gevraagd.
29/3'56 OC aan KV. Voorstel bezoek Eé en Hü.
6/12'56 OC aan KV. Verslag onderzoek. Slecht harmonium. Kerk veel te groot voor begeleiding met harmonium. Plaats

orgel: waar nu harmonium staat. 5 st koororgel, hoewel belangrijk groter o. beslist geen luxe is.
24/7'57 Ds R.J.Middelkoop te H-O. aan (OC). Wij hebben arme bevolking. Bedrag niet op te brengen. Advies gevraagd bij

aankoop electr. "orgel" Ahlhorn-Steinbach. PCT heeft toestemming gegeven. Het is (fout KV) reeds besteld.
30/7'57 OC aan KV. Reactie.
22/10'57 PCTFr aan KV. Verantwoording goedkeuring.
Inv 17/6'98

Harlingen, Gereformeerde Kerk.
z.d. Knipsel uit HO met disp. I. P8 B8 O4 Gh4 Mxt3-5st II. Rf8 Sal8 P4 F4 N22/3 O2 T8 Ped Sb16 Ob8 Ged8 Korb4

zweltr gencresc vC AutP koppels vaste C electr. Pels
1 stuk. inv 18/6'98.

Hässleholm (Sverige). Foto front en detail met Trompetterie.
(Mededeling Cor Edskes)

Hastenbeck bei Hameln. Foto orgel 1965 Janke (frontpijpen en P 8 uit 1703), dispositie.

Hattem, Hervormde Kerk, (voormalige) grote orgel.
13/12'28 Programma ingebruikneming rein electr. nieuwe orgel, ingespeeld door Jan Zwart met foto's o en speeltafel, en

disp. P8 B16 Hp8 Vln8 O4 O2 Mxt3-4st T8bd II. Hp8 Concf8 Aeo8 VxC8 Opf4 Gh2 BH8 Trem Ped Vlnb16
Sb16(tr) Flb8 3 kopp Sup.octk, SubOctk C-g''', C-f', 5 vaste C Aut.ped, vrije comb, gen.cresc, "Reisner stop action
magnets."
Bouwer niet genoemd

1 stuk, ingevoerd 17/6'98. Bouwer was Dekker, Goes (vO)

Hattem, Hervormde Kerk, Kleine orgel.
z.d. M.A.Vente. Het oude orgel in de Ned.Hervormde Kerk te Hattem. Hierin veel gegevens over o.m. de Slegels.
1/5'51 OC aan mon.z. Orgel voorlopig onderzocht (nog geen archiefgegevens). Over RijksOC, de orgm's die Bouman

noemde zijn op één na (die hij te duur vond) niet competent. Orgel van grote mon. waarde. Hiervoor hoogst
bereikbare resultaat nodig, etc.

29/6'51 W.Jonker Jr aan Eé. Nieuwe orgel wegens plaats achter in gebouw geen voldoende volume voor begeleiding
gem.zang. Is oude o. sterk genoeg.? Mag het uitgebreid worden?

27/9'55 OC aan KV. Over moeilijkheden bij zoeken (vooralsnog zonder resultaat) naar archiefgegevens.
2/1'58 OC aan KV. Stadsarchief Hattem, inmiddels naar Arnhem overgebracht. Voor zover geordend heeft het geen

gegevens opgeleverd die niet reeds bekend waren.
9/8'58 OC aan KV. Rapport betreffende het oude orgel in de Hervormde Kerk te Hattem. Historisch onderzoek aan de

hand van F.A.Hoever "Aantekeningen betreffende de kerk van Hattem" enkele andere bronnen en wat aan
instrument zelf is te zien.
1614 gebouwd mogelijk met wat pijpwerk van het vroegere orgel, dat onder de toren stond. Jan Slegel  in 1677-80
vaak in Hattem voor onderhoud. Hij zou de bouwer kunnen zijn. 1623 werk voor betrekkelijk hoog bedrag, 1632
visitatie door iemand uit Arnhem, werkzaamheden 1632, 1661 (1662 gekeurd), toen ook deuren geschilderd. Uit
1868 gegevens hierover (in 1875 overschilderd). 1677 overeenkomst met Jan Slegel uit Kampen (die juist met zijn
werkzaamheden in de Bovenkerk te Kampen gereed was). Het bekende gedicht op de luiken, 1678 en 1680 kleine
uitbetalingen aan Slegel. Frontpijpw mogelijk door Sl. vernieuwd. Geen gegevens over periode 1680-1874. 1875
Z.van Dijk: Nieuwe Trompet en Pr 16 dc. Wijziging kort octaaf door afsnijding: CDE -> E Fs Gs. Nw klavier.



Hoever vermeldt O2 niet, vtK wel. Aan o te zien Mxt 4 st -> Q3 en Opf 2 vernieuwd. Achterwand vrijwel geheel
vernieuwd (i.v.m. P16 dc).
Beschrijving huidige toestand: Kas, windvoorziening, mechaniek (vrijwel geheel oorspr). Lade, 45 canc (kort oct),
kantsleep P8 (oud) en P16 (1875), oorspr, klavier was van palmhout. Pijpen in deplorabele staat. 
P 8 verm 1677), O 4 (deel vroeger in front gestaan), Hp 8 enkele opsn 1875 verlaagd), O 2 (verschillende
perioden), Rf 4 (uit vorige orgel?) Opf 2 (vrijwel geheel 1875), Q 3 (op plaats Mxt. 4 st, welke op C 1 of 2/3' moet
zijn geweest, meeste pijpen oud, uit vroegere Mxt?), Sq 2 st (norm.samenst, waarsch. 1875) T 8 (1875 metalen st
op gr oct na), P 16 dc (1875 kantsleep)). Algemeen: kernsteken aangebracht en baarden, enige expr. enige opsn
verlaagd en dus ook de winddruk, welke gezien het nauwe windkanaal vrij hoog moet zijn geweest. Toonhoogte
iets boven normaal., oorspr, nog iets hoger. Restauratieplan: rest. kas, lade (met moderne constructie),
spaanbalgen, pijpwerk, verv pijpw 1875 met herstel oorspr disp, mechaniek (herstel kort octaaf?), aanbr. electr.
windv., herintonatie.

7/1'59 KV aan (OC). Dank voor belangwekkend rapport. Kan instrum. na r. voor gemeentezang worden gebruikt? Zo
nee, kan het worden uitgebreid? Kosten? Subsidie?

26/1'59 OC aan KV. Na rest. o. sterk genoeg voor gem.zangbegeleiding. Geen uitbreiding. Over subsidiemogelijkheden.
12/5'59 KV aan (OC). Voorlopig geen fin. middelen.
25/5'59 OC aan KV. Advies: Aanvraag gelden uit actie Zomerpostzegels.
4/12'61 vdB&W aan? Rapport over de 2 orgels. Gr.o. in slechte staat en van zeer slechte kwaliteit. Kl.o. vlgs Vente nooit

bedoeld geweest voor gem.z. Dus: uitbreiden. We zijn bereid gratis het orgel nauwkeurig te onderzoeken. Orgel
terugbrengen tot 4' (wat het oorspr. was en als rugwerk voor een nw orgel te plaatsen. Compleet met dispositie.

9/1'62 KV aan OC. Over actie van de organist K.Rouw die tot rapport vdB&W heeft geleid. Vraag aan Ed. Suggesties
voor antwoord.

2/2'62 OC aan KV. Voorstel bespreking.
20/11'63 OC aan KV. Hebben rapport vdB&W met Ous opgenomen.. Lijkt in eerste instantie geen haalbare zaak. Ed

wegens benoeming bij Rijk niet meer beschikbaar. Mag Eé het overnemen?
Gl.inv. 17/6'98. Zie verder Bolt-archief

Hausen-Zabergau, Kreis Heilbronn. Evangelische Kirche.
1964 Richard Hensch Lauffen/Neckar, folder met foto en dispositie.

Heelsum, Hervormde Kerk.
(KV Heelsum/Doorwerth)
7/6'48 Sanders aan KV. Orgel heeft door oorlogssituatie in weer en wind gestaan. Kunnen vaststellen wat de dipsositie

was: P8 B16 Hp8 VdG8 O4 Fltr4 O2 Mxt2-3-4st T8bd Trem mech, aangehp C-f''', C-d'. Bekrompen opstelling,
B16 achter front vormt belemmering voor geluid. Intonatie moet goed geweest zijn. Nog te gebruiken: lade, motor.
Prijs bij zelfde disp, doch 16' vrij in ped.

24/3'50 W.Gerritsen en Ir J.Cramer arch. aan OC. Over plaats orgel.
28/3'50 OC aan G&C. Zullen van advies dienen.
17/5'50 OC an Mon.z. Over verschillende mogelijkheden plaats o.
20/7'50 Mon.z aan OC. Verenigen ons met plan arch.
5/9'51 OC aan KV. Over aard bemoeienissen OC en oorl.schade-uitkeringen.
24/9'51 Fl aan Eé. Over komende bespreking. Netelige vragen hem gesteld: Hoe kan een o van Vreeken zo goedkoop zijn

(antw.: in feite 2 registers). Kan er weer een B16 op? Kan het pneumatisch, want dat is zo gemmakkelijk? Kan de
kas worden als vroeger (dan klav. opzij)

24/9'51 Fl aan ? Oorlogschaderapport. Disp. (te zien aan windlade en enkele overgebleven pijpen): verschil met Sa: Q3 ipv
VdG8
Wat nog bewaard is. Enig nog bruikbare: de ventilator.

23/10'51 ? aan ? Offerteaanvraag voor 2 kl. 1 lade met 2 kleppenkasten en herstel oude kas of 2 laden boven elkaar in door
architect ontw nw kas. I. P8 Qd8 O4 Mxt (Sqdc) II. Hp8 F4 O2 N11 /3 Reg8 ped B16.

27/10'51 (Fl) aan OC. Prijsopgave.
30/10'51 vV aan KV. Idem.
31/10'51 vL aan OC. Idem.
11/12'51 OC aan KV. Vernomen: Off's niet voor aanvaarding in aanmerking. Nu aanbod vL 1 kl 8 st, gebruikt materiaal.
4/3'52 J.M.vdBerg (PlOC) aan Eé. Kan disp. aanbod vL iets gewijzigd (Vrij ped.) Waarom duurt alles zo lang?
15/3'52 vL aan OC. Offerte 2 kl o met gebruik van eerder genoemd gebruikt materiaal. Zelfde disp. als 23/10'51 zonder

Sq.
21/5'52 vV aan KV. Gewijzigde offerte: 1. Als 23/10'51 zonder II. die later kan worden toegevoegd. 2. Als 23/10'52 (beide

zonder Sq) 
12/6'52 PlOC aan OC. Wegens uitblijven advies van Eé en omdat ons idee betr,. het ideale kerkorgel anders zijn dan die

der OC, besloten electr. kegellade-o. bij Verweys te bestellen.
Gl,inv. 18/6'98.

Heemstede, Hervormde Wilhelminakerk.
30/11'57 KV aan (OC). O. moet grondig worden gerestaureerd. Electr. tr. zou moeten worden vervangen door mechanische.

Oordeel OC gevraagd. Is ingrijpende restauratie nodig? Is verplaatsing gewenst? Zijn dK, Lfl, vL, Reil daartoe in
staat? Er is een gedetailleerd rapport van Bouman en een kort rapport van Vente.

10/1'58 OC aan KV. O. geb. door Verweys, Electrisch-pneumatisch I. B16 P8 Rf8 Sal8 O4Fltr4 Dbl2 Mxt3-4st Tuba8 II.
(Zw) Ged8 VdG8 VxC8 (c) Qd8 Fldlc4 Nh2 Kh8 Trem Ped Sb16 B16(tr) O8 Echo-Bazuin16. Pedsuper I-IIsub I-
IIsuper Ped-II II-I(werkt niet) PedI-II, AP, vaste C, gen.cresc C-g''' C-f'
Oude orgelfront in front verwerkt. Onlogische opstelling, speeltafel ver weg. Zink, Alleen frontp oud. Veel
storingen. Ombouwen tot mech. orgel betekent: Alleen pijpwerk gebruiken; maar dat is van inferieure kwaliteit.
Dus ..nieuw

Voll.inv. 18/6'98.



Heenvliet, Hervormde Kerk, ook voormalige orgel.
22/8'55 (V&vK?) aan KV. Over toestand orgel.
1/9'53 H.H.Boender te H. aan ? Omdat U niet kwam hebben we V&vK rapport laten maken.
z.d. Kladje W2 M4 O4 B16 P8 R8 V8 VC8 S16 Pedk C-f''' C-d' c cs d' Sb zwijgen, over toestand.
20/10'53 OC aan KV. Rapport en advies (in verband met watersnoodramp). Gebreken niet gevolg van waterschade. Advies:

machtiging aan V&vK de offerte nauwkeurig te omschrijven.
16/2'54 OC aan KV. Reactie gevraagd op rapport en advies van 20/10'53 (wat er niet is)
11/8'54 OC aan KV. Advies het (kleine) bedrag voor waterschade te accepteren. Accoord met herstel waterschade door

V&vK.
3/9'55 OC aan V&vK en aan KV.. Werk aan pneumatiek behoorlijk verricht. Te veel stof aangetroffen, pneumatiekbuizen

met touw ipv band bevestigd. Verroeste schroeven niet vervangen.
9/9'55 V&vK aan OC. Zullen correcties alsnog aanbrengen.
4/9'58 OC aan vB. Over storingen aan o. die steeds terugkeren. Orgel uit 1917 met alle kenmerken uit die tijd.

Hernieuwde restauratie onverantwoord, etc.
9/9'58 vB aan (OC). Zal worden nagegaan.
9/1'59 vB aan (OC). Jammer dat herstel in dit mooie monumentale kerkje niet meteen ter hand is genomen op de wijze,

welke Uw commissie thans voorstelt. Over vormgeving wegens karakter van het gebouw overleg met mon.z
nodig. Dit geval leent zich bijzonder voor een bestelling in het buitenland.

26/1'59 vB aan (OC). Besloten fin. bijdrage voor aanschaf nieuw orgel.
12/12'59 OC (Schokking) aan Metzler. Prijsopgave gevraagd voor 1 man 7 st aangeh p of 2 man en ped 12 st. (of 11 met

transm)
29/1'60 Metzler aan OC. Offerte.
• Corresp. met vB om grotere bijdrage te krijgen (voor 2-klav. versie) met negatief resultaat.
26/8'60 OC aan M. Opdracht.
2/3'62 OC aan M. Over bezoek Hü en Ed.
7/3'62 OC aan vB. Over reizen 6-12 mrt naar Zwitserland: Hü en Ed daarop aansluitend: naar Skandinavië Ed en Eé.
3/5'62 OC aan vB. Over fraaie ontwerp M kas en te verwachten prijsstijgingen.
14/5'62 M aan OC. Prijsopgave kas, snijwerk, schilderwerk.
14/6'62 vB aan OC. Prijsverhogingen veel te groot.
17/7'62 OC aan vB. Stinkens biedt f 50 per register voor afbraak, waarmee wij accoord gaan.
27/7'62 OC aan M. vB niet eens met prijsverhoging kas. Gelieve hem zo te maken, dat de oorspr. prijs gahandhaafd kan

blijven.
2/8'62 M aan OC. Willen liever niet goedkoper hout gebruiken. Tegemoetkoming in de prijs.
14/8'62 OC aan vB. Dispositie oude orgel (nodig voor accoord afbraak).
16/8'62 vB aan OC. Accoord.
24/9'62 OC aan M. Door aan Ed en Hü geschatte prijsverhoging van ca 20% niet in overeenstemming met 2

mededelingenbladen van het Verband Schweizerischer Orgelbaufirmen. Toelichting gevraagd.
24/9'62 OC aan vB. Prijs kas is naar Nederlanse begrippen nog belachelijk laag. We vragen of de KV het rasterwerk boven

de frontpijpen voor haar rekening neemt. Aan KV: Genoemde vraag over rasterwerk.
25/9'62 vB aan OC. Afwijzing prijsverhoging kas.
29/9'62 KV aan OC. Kunnen rasterwerk niet betalen. Het is in strijd met de belofte, dat het orgel door NRF zou worden

geschonken.
1/10'62 M aan KV. Met kas begonnen, gelieve antwoord op offerte versieringen, prijs verwarming en verlichting.
1/10'62 OC aan M. Mededeling besluit vB.
1/10'62 OC aan KV. Mededelingen en verzoek verschil zelf te bekostigen.
3/10'62 OC aan M. Verzoek alsnog duidelijk op te geven waarom de prijsstijgingen afwijken van de in de

mededelingenbladen genoemde.
3/10'62 OC aan KV. Overweegt U nog eens goed, de prijsverhoging der kas en het rasterwerk zelf te bekostigen.
3/11'62 KV aan OC. Als wij de consequnties van het geschenk hadden geweten, waren wij er niet op ingegaan. Dus ..
8/11'62 M aan OC. Over ijzers ter bevestiging aan de 50 cm achter het orgel zich bevindende muur, die zij vooruit sturen.

Kas en snijwerk (laatste zonder opdracht) zijn klaar.
8/11'62 OC aan vB. Voorstel gesprek.
18/1'63 OC aan vB. Uitvoerige toelichting op de nota's. O.a.: in offerte: incl "Spesen und Frachten". OC wist niet dat

invoerrechten daar niet bij waren. KV heeft niet M gezegd het snijwerk (waartoe geen opdracht was gegeven)
weer mee terug te nemen. Het is dus redelijk dat KV dit voor haar rekening neemt.
Aan KV: Voorstel dat snijwerk en verlichting voor haar rekening komen.

23/1'63 vB aan OC. Heb het de kerkplancommissie voorgelegd.
28/1'63 NRF aan OC. Welk bedrag aan M zal worden overgemaakt.
30/1'63 vB aan OC. KV, OC en orgm zullen tot een oplossing moeten komen betr. rasterwerk en verlichting.
1/2'63 OC aan KV. Advies resterende bedrag aan M uit te betalen.
20/2'63 OC aan KV. Eindoordeel in gunstige zin, oa. opbouw plenum en vormgeving. Advies in toekomst kas en snijwerk

te doen polychromeren.
11/3'63 OC aan Persbericht der NH.kerk. Mededeling ingebr.n. op 13/3. Qd16 P8 Ged8 O4 Rf4 O2 Mxt4-6st aangehp.
16/3'63 M aan OC. Accoord, dat vV orgel stemt.
2/12'64 M aan Hü. Verzoek te bemiddelen, dat KV alsnog betaalt.
Gl.inv. 18/6'98. (Of het ooit betaald is?)

Heerde, Hervormde Kerk.
• Aantekeningen (oude situatie:) J.H.Holgräve (ook Scheuer genoemd) 1845 als 1 kl gemaakt, door vDijk/Proper

uitgebreid? Hw windlade "Holtzgreber". Uit combinatie van 2 blz aantekeningen blijkt disp.:I.P8dcdb B16 Hp8
Co5st O4 Gh4 Q3 O2 F2 M3-4st (C 2' c'' 5 1/3) Trb16 (Fag) T8bd II. P8 VdG8 Opfl4 Rf4 Wf2 Vlcel8 Hobo8 R8
Fltr8 O4 Ped Sb16 O8



Andere opgave ipv Hb8: R8 1
C-f''' C-d' gebreken

20/3'53 OC aan KV. Reactie op verzoek onderzoek of stemming op juiste wijze plaats vindt.
12/5'53 OC aan KV. Verzoek gegevens over onderhoud en vergoeding.
22/5'53 KV aan OC. Bedragen onderhoud '47-'52
4/9'53 (KV) aan OC. Waar blijft rapport onderzoek Eé?
12/9'53 OC aan KV. Eé is met vacantie etc.
20/10'53 OC aan KV. Oorspr. 1 kl orgel, later uitgebreid. Zeer vervuild, veel gebreken, beschadiging door slecht stemmen.

Geen dak, ped. pneum, rest mech. Stemmen heeft geen zin. Restauratie urgent.
16/2'54 OC aan KV. Reactie gevraagd
20/3'54 KV aan OC. Besloten fondsvorming om tot restauratie te komen.
1/10'57 KV aan (OC). Afgesproken dat iemand zou komen. Inmiddels een jaar verstreken.
9/10'57 OC aan KV. Onderzoek in beraad gehouden wegens moeilijke positie t.o.v. Reil. Binnenkort onderzoek, waarsch.

door Ed.
9/10'57 OC aan Ed. BS bij copieën. verzoek onderzoek in te stellen.
3/2'58 OC aan OKV. Door overstelpende drukte nog geen onderzoek geweest.
30/4'59 OC (Eé) aan KV. Kort restauratieplan. Herstel windladen en mechanieken, om fin. reden handhaven pneum.p.,

herstel pijpranden, verv. zinken Dlc8, wijziging Mxt (vanaf 1 1/3' en zonder 5 1/3 op c''), houtw.bestrijding. Adv.
offerte aanvr bij Lfl en dK. Werk van Reil, ook dat van recente datum beneden vereiste minimum peil.

30/4'59 Kennelijk concept Eé voor vorige.
4/8'61 OC aan KV. Reactie gevraagd.
8/9'61 KV aan OC. Opdracht aan Reil gegeven. Genoodzaakt een adviseur te vinden die wel met R wil werken. Stagnatie

door overlijden Reil Sr.
18/12'64 Programma ingebruikn. door R gerestaureerde en uitgebreid orgel. Foto oude en nieuwe situatie. Adviseur

S.C.Jansen die ook de inspeling deed.
Hw Qd16 P8 Rf8 O4 Gh4 Q22/3 O2 Mxt2'3-4st Co5stdc T8
Rw Hp8 Qd8 P4 Rf4 Wf2 Sfl1 Ssq22/3'2st Sch1'3-4st Kh8 Trem
Zw (Bvw) Princ4 VdG8 Bp8 Gedf4 F2 N22/3 Cmb1'2st Hb8 trem
Ped Sb16 P8 O4 Mxt2 2/3'4st Fg16 Kl4
5 normk, alles mech. Tussen hoofdkas en Rugw 3 1/2 m voor kerkkoor.

1/2'65 Reil aan Eé. BS bij aanbieding programma ingebruikneming en uitnodiging het o te komen bezien.
• Foto (huidige toestand)
Voll.inv. 18/6'98.
1. Enige onduidelijkheden ontcijferd door te vergelijken met de disp. die Sybel opgeeft. S. beweert, dat het o direct als 2-kl. instrument is opgeleverd.

's-Heerenberg, Hervormde Kerk.
6/10'54 KV aan (OC). Advies gevaagd., O aan restauratie toe.
9/10'54 OC aan KV. Reactie.
16/10'54 OC aan KV. Hü komt.
18/11'54 OC aan KV. Wegens abnormale handelwijze van registerslepen: voorstel bespreking in bijzijn B.Koch
14/9'(55) KV aan (OC). fa B.Koch heeft o gestemd.
27/10'55 KV aan (OC). Op verzoek Hü hebben we onmiddellijk bericht wanneer K is geweest. Uw reactie na 1  1/2 maand:

Verzoeke verzekeringsbedrag op te geven.
2/11'55 OC aan KV. Wij verzonden aan alle KV'n waarmee wij contact hebben dezelfde vraag over verzekering. Eé en Hü

komen naar 's-H.
7/12'55 OC aan KV. Voorstel bespreking met Eé en Hü.
17/12'55 OC aan KV. Rapport en advies. Toestand o na eerste onderzoek. Dispositie en intonatie door Haffman,

Doetinchem 1861 gebouwde orgel ondoelmatig voor huidige praktijk. Tweede onderzoek na onaanvaardbare wijze
van stemmen door Koch en onbegrijpelijke en onaanvaardbare behandeling der slepen, waarvoor hij geen
behoorlijk excuus had. Conclusie: Toestand o nu beneden elk redelijk te stellen minimumpeil, onderhoud door K.
beantwoordt niet aan eisen. Schatting prijs volledige restauratie en gedeeltelijk herstel (laatste meer verantwoord,
gezien gebruikswaarde van het instrument. Beste zou zijn (fin. niet haalbaar) nieuw instrument van ca 13 st.
Hierbij Concept van het vorige.

27/2'56 OC aan KV. Al beslist?
28/2'56 KV aan (OC). Dat zal nog even duren.
15/4'56 KV aan OC. Van 2 orgm's offerte ontvangen. Uw visie gevraagd.
14/5'56 OC aan KV. Eé en Hü komen in juni.
31/5'56 KV aan (OC) BS bij afschriften offertes.
13/6'56 OC aan KV. Zullen ze bestuderen. Wie waren de orgm's?
14/6'56 KV aan (OC). Voor objectieve beoordeling der techn. uiteenzetting lijkt ons het zo beter. Wel komt dit aan de orde

bij bespreking.
5/7'56 KV aan (OC). Nog een nagekomen offerte.
15/11'56 KV aan (OC). Na tel.gesprek: Orgm's zijn: Koch, Verweys, Fl.
27/11'56 OC aan KV. Commentaar op offerte Fl. Blijft de vraag of dit o het waard is. Beide andere firma's niet aanbevolen.
2/3'57 KV aan OC. Besloten opdr. rest. Fl vlgs plan Leg.
Voll.inv. 18/6'98.
Er is in het archief een scriptie van de hand van Sandra van Gog over 's–Heerenberg, Haffmanns en Weidtmann.

Heerenveen, Hervormde (Grote) Kerk.
• Een van de bekende vlugschriften van Sanders met afbeelding. en gegevens van de organist aldaar J.L.deJongh

Lzn
I. P16dc B16 P8 Hp8 O4 Co3st Rf4 QP3 O2 Vln8 T8bd
II. P8dc VdG8 Fldlc8 Salt4 Car2st Fltr4 Rf3 Wf2 Clar8



AangehP ManK Trem 2 Afsl Nihil C-f''' C-f' 1790 A.van Gruisen, 1859 verpl. vDam, 1932 rest.Sa onder NKO
(Wagenaar) T8 vern.

1 stuk, inv. 19/6'98.

Heerenveen, Hervormde Kerk "(aan) de Fok".
• Aantekeningen met disp.
20/2'60 KV aan (OC). Wat kost aanbrengen van een motor aan het orgel? Wie kan het doen?
5/3'60 OC aan KV. Beter dat we eerst de situatie opnemen. Eé zal afspraak maken.
29/2'60 OC aan KV. O. vDam XIX Bouwjaar niet bekend. P8 B16 VdG8 Hp8 O4 O2 Rf4 Co3stdc T8(vacant) C-g''' C-g

aangeh. Beschrijving toestand. Voorstel reparaties in etappes of in z'n geheel door B&T.
30/9'60 KV aan OC. Machtiging bij B&T prijsopgave te vragen. Kanttekening van dW. Hij zet er vraagtekens bij.
5/1'61 B&T aan?. Offerte.
20/1'61 OC aan KV. Eens met offerte.
8/2'61 KV aan OC. Machtiging opdracht.
14/2'61 OC aan B&T. Opdracht (totaalrestauratie en 1-fase windmachine). Aan KV. Mededeling daarvan.
15/2'61 B&T aan OC. Aanvaarding opdracht.
17/2'61 OC aan KV. Mededeling daarvan.
24/5'61 B&T aan OC. 19/5 gereed gekomen. Aan KV: nota.
30/6'61 OC aan KV. Werk op prijzenswaardige wijze uitgevoerd. Kleinigheden tijdens een stembeurt te verhelpen. Aan

B&T BS bij afschrift.
Voll.inv. 19/6'98.

Heerewaarden, Hervormde Kerk.
6/7'60 KV aan OC. Advies gevraagd voor revisie o.
14/7'60 OC aan KV. Over komst Hü.
30/8'60 OC aan KV. Verslag onderzoek. Leichel Hw P8 B16 Hp8 VxC8 O4 F4 Q22/3 O2(rep op fs'') T8 Bvw Lflged8 Sal8

Flûte à travers 4 Gh4 (thans 2) O4 C-f''' C-d' VxC is uit later tijd. Sterk gekeepte kerns en expressions Opsomming
gebreken. Vrij ped alleen in vorm van 3 reg.knoppen aanwezig. Geen bedragen van enige omvang eraan besteden.
Voorstel voorlopig ernstig gerammel en windverlies elimineren, bv door Vdg.

30/9'60 KV aan OC. Gaan in op voorstel. Wie geeft opdracht?
5/10'60 OC aan Vdg. Offerte gevraagd. Aan KV: Mededeling.
11/10'60 OC (dW) intern. Vdg vreest dat men van 't ene in andere komt: steeds meer werk. OC en Vdg vinden dat het o niet

waard. Nieuw orgel?
3/7'61 OC aan KV. Komen erop terug. Orgel geen grote bedragen waard. Voorstel gesprek.
Inv.  19/6'98.

Heerjansdam, Hervormde Kerk.
13/9'61 B.W.van Dijk te H aan (OC). KV besloten tot restaur.o. etc.
26/9'61 OC aan KV. Reactie. Is er veel haast bij? We hebben het nu erg druk.
1/11'61 KV aan OC. Kan nog wel paar maanden wachten.
13/1'62 KV aan OC. Nu wel spoed. orgm Van Oosten uit R'dam heeft windvoorziening wat gerepareerd.
13/3'62 KV aan OC. Verzoek spoed te betrachten. Heteluchtverwaming lijkt oorzaak.
20/3'62 OC aan KV. Eé komt.
16/7'62 OC aan KV. Rapport onderzoek Flaes 1869. 1 lade met 2 kleppenkasten. Beschrijving (slechte) toestand. Advies

machtiging Vdg off. te vr.
17/10'62 KV aan OC. Waar blijft de prijsopgave?
19/10'62 OC aan KV. Nog geen prijsopg. gevraagd. We hebben de gegevens van Eé nog niet.
5/11'62 KV aan OC. Willen vóór Kerstdagen oude o weg hebben, om reserve orgel (van bevriende zijde toegezegd) te

kunnen plaatsen. Tijdlimiet 1 dec. anders...
27/11'62 OC intern aan Eé. Over telef.gesprekken met Burg. Baron van Dedem (pres KV). Vdg kan leveringstermijnen niet

nakomen. Ging accoord inschakeling vdB&W.
17/12'62 KV aan OC. Nemen voorbereidingen zelf terhand. Zoeken zelf orgm. OC blijft wel ingeschakeld.
18/12'62 OC aan KV. Lijkt beste dat B&T en vdB&W o bezoeken en zelf voorstel disp.wijz.indienen.
• Aantekeningen met disp. "Heerjansland".
19/12'62 OC aan KV. Rapport Eé. Flaes 1869

I. P8 Mxt4stbd B16 O2 Q3 O4 Co    II.Sal8 Hp8 VdG8 Rf4 op één lade C–c'''. Dak deels gaas, beschrijving
(slechte) toestand. Rest.voorstel Ook disp.wijz. Mxt 5 1/3 koor af f1 (in klad staat fs') door hoger koor vervangen.
B16 als ped.reg. plaatsen, Rest gebruiken voor Rf8 op die plaats, Sal8 -> Wf2 VdG -> Sq dc Vdg en B&T hebben
1 1/2 à 2 jaar levertijd. Voorstel off. vdB&W.

7/1'63 KV aan OC. Accoord met aanvr, off. vdB&W. PlOC wil ook offerte van de orgm die Gorkum heeft gerestaureerd.
10/1'63 OC aan vdB&W. Off.aanvraag, afzonderlijke bedragen voor herstel en disp.wijz. Aan KV: Mededeling hiervan.

Afzonderlijke adviesinstantie naast ons zien we niet zitten.
10/1'63 vdB&W aan OC. Offerte voor restauratie en voorgestelde disp.wijziging.
1/3'63 OC aan KV. Niet alleen eindkeuring, ook begeleiding van het werk.
27/2'63 KV aan OC. Besloten opdr. vdB&W incl. disp.wijz.
23/10'63 OC aan KV. Antwoord op brief 1/3 gevraagd.
23/10'63 KV aan OC. O 13/10 ingewijd. Wij vinden het prachtig. Komt U het keuren "wij zijn maar leken".
24/10'63 OC aan KV. Kosten keuring niet exact te zeggen.
11/11'63 KV aan OC. Geen verdere onkosten.
Voll.inv. 19/6'98.

Heerlen, Gereformeerde Kerk.
2 stukken afk. uit map Heerde:



6/9'57 Mr A.Bouman aan L.Bosselaar, Ellewoutsdijk. Reactie op vraag van Boselaar te reageren op rapport OC in
verband met offerte Reil-Bouman voor Baarland, Geref. Kerk. Zie Baarland Geref. 24/7'57). Weerlegt bijna alle
punten, de enorme lekkage was gevolg van foute acties van een organist.

Kennelijk wilde OC de mening van haar andere deskundigen, die tot praktisch dezelfde conclusie komen::
27/3'58 OC (Hü en Ed) aan? Reil-Bouman ingebr.n. 13/2'57

Hw HlQd16 P8 Rf8 O4 Mxt6-8st T8
BvW Bp8 Sal8 Trfl4 Nh2 C.firmus 4st Mus8 (gr.oct hor in front)
Ped Sb16 Opf8 Bmb16 3 kopp trem C-g''' C-f'
Windl naast elkaar, ped onder 90° die daardoor diepte orgel bepaalt. Chrom.opst. Geen kas in eigenlijke zin. Over
front, windladen, groot windverlies, over windv. mechaniek, zink, scheve opsn., kernst. intonatie. Geen prest.koor
op II Cfirm.: exotische boventonen vertroebelen klank Mxt met 5 1/3. Zeer ontstemd verm. door slechte toestand
laden.

Voll.inv. 19/6'98.

Heerlen, Hervormde Kerk.
11/10'50 V&vK aan KV. Offerte schoonmaak balgen, pijpen, roosters pijpstokken membraanlatten, afregeling kegels, anti-

wormbehandeling.
20/10'50 Onleesb aan Eé. O 20 j geleden geleverd door V&vK. Is dat allemaal nodig wat in offerte staat?
7/10'51 OC aan KV. Verslag onderzoek Eé. Goede fabr.kwaliteit. Ontraden in offerte genoemde geheel te laten uitvoeren.

Schoonmaak nog niet nodig. Wel xylamonbehandeling in periode waarin goed gelucht kan worden. Dit kan een
plaatselijke meubelmaker wel doen.

Voll.inv. 19/6'98.

Heerlen-Meezenbroek, Hervormde Kerkzaal.
7/11'53 Ds A.Lalink te H aan "Mijnheer van der Wolk". Nadere gegevens over te koop zijnd harmonium voor de kerkzaal

en dat door Eé zou worden bekeken. Kennelijk met kanttekeningen van vdW aan Eé doorgezonden.
Inv. 19/6'98.

Heerlerheide, Herv. Kerk, zie Treebeek, Geref.

Hees, Hervormde Petruskerk (bij Nijmegen).
Zie ook Nijmegen, Johanneskerk.Sommige stukken gaan over beide kerken. Als in de stukken is aangegeven "Kerk Hees", is het de Petruskerk, als de Johanneskerk is

bedoeld staat er "Johanneskerk" of "Hazekampkerk".
z.d. Anon. aan KV. "Restauratie van het Kerkorgel te Hees" met prijs.

B16 P8 Rf8 Gmb8 O4 Fld4 O2 Co3st , houten deel 16' en Rf8 vern (worm), front "alumineren".
z.d ? aan ?. Kerk onbekend. P8 Ged8 Gmb8 O4 Opf4 Picc2 Mxt-Co2-3 st uitbr tot 3-4st, Sb16, prijs.

Mxt: C 2 1 1/3 1
c 2 2/3 2 1 1/3 1
c' 4 2 2/3 1 3/5 2

Aanhangsels: Concept garantie en onderhoudscontract, leveringscontract betr. restauratie en ombouw vlgs eigen
pneum. systeem.

z.d. ? aan ? Beschrijving werkz. Kerk niet bekend, pag 1 ontbreekt. Hier aan gehangen: Concept onderhoudscontract
en leveringscontract.

21/1'48 Vdg aan KV. Bijgaand prijs restauratie Herv.k. Hees en van Herv.k. Hazek.wg en de gezegelde contracten.
7/2'48 ? aan Vdg. BS bij geretourneerde contracten (beide orgels).
31/8'49 Contract, ondertekend KV .en Vdg restaur en ombouw o. Hees f 10000. Daarbij omschrijving en voorwaarden.

Reparatie houten pijpen, nieuwe toetsen (2 man.) art. over windv, intonatie, etc. Mensuren van:
II. B 8 (nw), P 4 (oude O4), O 2 (uit Co), T 1 3/5 (uit Co), Qf 1 1/3 (nw), Kh 8 (nw)
I. P 8 (Nw zink), O 4 (oude 2'), Mxt, Rf 8, F 4 (half oud), Qf 2 2/3 (uit Co), Gmb 8
Ped Sb 16.   C-g''', C-f', vaste cmb, beschrijving intonatie.
Mxt C 2 1 2/3 1/2

c 2 1 1/3 1 2/3
c' 2 2/3 2 1 1/3 1
c'' 4 2 2/3 2 1 1/3

• Afschrift van de voorwaarden kennelijk later door de OC gemaakt voor Eé en Ous.
12/1'50 A.vd Kloot arch. Nijmegen aan OC. Bereid bespreking bij te wonen. Orgm is Vdg, die al ver gevorderd is. Hierbij

aantekeningen, bestemd voor Eé en Ous.
16/1'50 OC aan vdKloot. Voorstel bespreking.
25/3'50 Mr L Haveman aan Eé. Verzoek een brief door te sturen.
5/5'50 OC aan KV. Suggesties hoe te handelen en van het oude contract - in samenwerking met Vdg - af te komen. We

verwachten uitgewerkt voorstel met disp., materiaalomschrijving van oude en nieuwe onderdelen, levertijd.
z.d. ? aan? "Ontwerp voor een orgel te Hees"

Hw  P8 Hp8 O4 F4 O2 Mxt11 /3 .. 1/2

Brstw Qd8 P2 Blf4 O1 Cmb 2 /5 
1 /3 

1 /4 Reg8
Pd Sb16 O8 O4,  C-c''', C-c'  1

jul'50 J.W.Lith, Arnhem aan Ous. verzoek orgel zo te doen maken, dat hij (de organist) vanaf de klaviatuur het koor kan
leiden.

1/7'50 Vdg aan Eé. BS bij tekening voor Hees, ook nog prijsopg voor 2 kl o
26/7'50 OC aan KV. Accoord met grondidee orgelfront en disp.voorstel, nader overleg nodig betr. uitwerking.
26/7'50 OC aan Vdg. Idem.
13/9'50 OC aan KV. Overeenstemming met Vdg over disp.
21/10'50 OC aan KV. Bespreking alleen zinvol als concrete gegevens op tafel liggen.
23/10'50 Vdg aan Ous. Disp. 1 man en ped 8 st met mensuren.



26/12'50 Vdg aan Eé. BS bij prijsopg 7 en 8-stems orgel. Bijlage: de disposities en prijzen. Beide anders dan vorige. Hij
stelt zink voor (niet in vorige). Maar de datum daarvan zou '51 kunnen zijn (gezien volgorde waarin ze lagen).

z.d. (Eé) aan A.Peters. BS bij ontwerp Vdg. Commentaar gevraagd.
z.d. Kladaantekeningen.
4/2'51 OC (Mr L.Haveman) aan Eé. Verzoek bespreking met Vdg. Verder iets over archiefstukken betr. Heino.
26/2'51 Vdg aan Eé. Afmetingen laden en kas.
z.d. Anon. "Opgave I" Disp. en mensuren Hw brstw Ped 13 st.

Idem. Opgave II 15 st.
13/9'51 A.Peters aan Amice (verm. Eé) Over niet vorderen werk Vdg in Hees.
z.d. Concept contract, bijgeschreven 'Hees' met beschrijving o. 1 man 7 st aangehp.
z.d. ? aan ? Disp en mensuren Hees P8 Hp8 O4 Gh2 Sf1 Mxt Dlc16 (aldus ook in vorige stuk).
4/10'51 OC aan Vdg. Nog niet eens met mensuuropgave. Overleg met Ous of Eé.
z.d. Vdg aan OC. Taxatie onderdelen oude o te Hees.
12/11'51 OC aan Vdg. Mensuren moeten nu spoedig worden vastgesteld ten huize van Eé.
12/11'51 OC aan Ds H.de Boer Nijmegen. Mededeling voorgaande.
13/11'51 OC aan Vdg. Vervroeging tijdstip bespreking.
24/3'52 vdKloot aan ?. Toelichting bij ontwerp kas.
29/4'52 Ir J.G.vMourik. arch. Velp aan Eé. Over afspraak.
24/10'52 OC aan Vdg. Herinnering aan afspraak te waarschuwen zodra met intonatie wordt begonnen.
14/11'52 vdKloot aan Eé. BS bij copie van:
14/11'52 vdKloot en v.Mourik aan Vdg. Scherpe terechtwijzing wegens steeds weer (andere) verkeerde gegevens.
17/3'53 OC aan KV. Over vertraging.
23/3'53 OC aan Vdg. Dreigement contract te annuleren, als hij zijn verplichtingen niet nakomt. Uitvluchten bleken leugens

te zijn.
29/6'53 OC aan KV. Conclusie: Geen hoog vakmanschap, onder omstandigheden redelijk werk. Mixtuur moet verbeterd.

Nagaan of zijn opgave van reiskosten klopt.
10/7'53 KV aan OC. Dank voor bekwaamheid en vasthoudendheid van Eé bij de vele teleurstellingen met Vdg. Ook nog

een copie hiervan.
1953 Anon. (een oud-lid der OC) aan Ds Wesseldijk. Zeer negatief oordeel orgel. Hij vergelijkt met koororgel Doesburg

2. Hij noemt organist Lith: Het betreft dus de Petruskerk.
12/3'54 KV aan OC. Beide orgels door Eé en Hü onderzocht. Verder nog niets gebeurd.
Ingevoerd 29/5'97 na scheiding stukken Petruskerk en Johanneskerk. 1 stuk. 9/7'98 toegevoegd. Zie verder Bolt-archief
1. Is het dan een oud o?)
2. Schrijver moet dus Leg zijn. Vergelijk ook Leg-archief, Hengelo Baptistenkerk.

Heeze, Hervormde Kerk.
1949 PlOC Kaart aan Eé. kaart met prent kerkje "Steunt onze actie het versleten harmonium te vervangen door een

passend orgel'.
6/10'48 E.Timmer , Utrecht (oud-leerl). 2-kl frans drukw.harmonium in hopeloze staat. Etc. Predikant werkt niet mee.
24/4'52 vL. Prijsopg. Spged8 Rf4 P2 Mxt 11/3'2-4st. Bijgeschreven veranderingen in de dips.
19/8'52 vL. Prijsopg voor (*: voorber) Spged8 *Qd8 P4 Rf4 *Gh2 Mxt11/3'2-4st.
23/3'53 OC aan KV. Bereid door vL te bouwen o. te keuren. Hopen dat ingebr.n. op 9/5 doorgaat.
Voll.inv. 26/6'98.

Heiloo, Hervormde Kerk.
15/8'62 KV aan OC. Bij kerkrest. moet o. verplaatst. Ook voorzieningen eraan, adv. gevr.
6/4'63 OC aan KV. Excuus voor late reactie (wegens reorganisatie OC). Kiezen uit Eé, Ed of Hü.
18/6'63 KV aan OC. Wanneer komt er iemand?
25/6'63 OC aan KV. Even geduld (tot sept).
28/6'63 KV aan OC. Geen bezwaar tegen sept.
3/11'63 KV aan OC. Rijks goedk. restaur. Willen op korte termijn advies.
5/11'63 OC aan KV. Streven ernaar.
9/1'64 OC aan KV. Hü komt 10/1.
23/1'64 OC aan KV. Verslag onderzoek. Pneum.o.gr.d. Fl 1936 in oudere kas, waarvan alleen de voorzijde origineel is.

Was oorspr. 2 kl.o. Nu: P8 Hp8 Gmb8 VxC8 O4 Rf4 Mxt3st Trem Ped B16 Alleen Hp en Rf afk van vorige o. Het
was een 4 vt orgel. Ombouw, zodat de kas weer normale proporties heeft, kan niet met dit pneum.o. Adv. Nw o
passend in kas met handhaving der 2 oude reg. Alternatief: Verkoop.

Voll.inv. 26/6'98.

Heino, Hervormde Kerk.
• Aantekeningen en een bewijs van terpostbezorging aangetek.stuk. Uit aant. op te maken: Vorige o door Knipscheer

verkocht aan Rijnsburg. Contract Knipscheer17/8-1874: P8(C-H in B) B8, bas eiken, VdG8 C-H in B) O4 F4 Q3
O2 Mxtb11/3'2st,dc3st T8, Vent C-f''' C-c. 3 beelden

30/6'50 OC aan KV. Rapport. Mech.o. doch niet heldere intonatie. Veel te klein voor de kerk. Wellicht is er interesse bij
een Grf. of Chr.Grf. Krk. Hier 13 à 15 st nodig. Prijs vragen bij Fl of vV?

2/9'50 KV aan? RijksOC geweest ter beoordeling plaatsing op mon.lijst. Kwamen tot geheel ander oordeel dan OC. Na
voorstel tot gesprek weigerde Vente te komen, als ook Eé er was. Daarop hebben Eé en Hen een boekje
opengedaan over de RijksOC. Daarna copie schrijven Vente: Orgel heeft zekere mon. waarde, uiteindelijk besloten
tot pl. op mon.lijst. Orgel verm. uit 1814 of 15 van Meere. Niet verkopen maar uitbreiden.

8/9'50 OC aan KV. Optreden van V. zeer ernstig. Beraden ons in overleg met hoogste kerkelijke instanties. Hebben Eé
verzocht arch.stukken te retourneren.

22/1'51 OC aan KV. Over archiefstukken die terug moeten. Al beslist t.a.v. o? Blijkt dat advies OC juist was, dat van V
niet: Plaatst o bij nader inzien toch niet op mon.l.



11/10'51 OC aan Fl. Off.aanvr. plaatsing windmachine.
23/1'51 Hoffmeyer (pres.KV) aan Eé. Over bezoek aan Loenen a/d V. Verzoek paperassen terug te sturen.
24/10'51 (Fl) aan OC. Offerte plaatsing windmach., rekening houdend met latere uitbr. o.
3/11'51 Aanvulling op vorige. Ontbr. toetsplaatjes oplijmen, vermolmde reg.kn. vervangen defecte ped.toetsen repareren.
12/11'51 (Fl) aan OC.  Uitvoeriger calculatie.
19/5'52 ? aan KV. Rapport onderzoek naar werkzaamheden Fl. Katrol rolgordijn op ontsierende wijze aangebracht. Enkele

kleinigheden moet Fl nog verbeteren.
3/8'53 OC aan KV. Hoe staat het met plannen nieuw orgel?
20/9'60 KV aan OC. O. dringend aan restauratie toe, wij kunnen een zeer bekwaam adviseur aantrekken. Toestemming

gevr. zo door te gaan.  Kanttekening dW intern. Oude zaak, foute schatting bouwtijd door Vente, windmachine en
reparaties Fl.

23/9'60 OC aan KV. Tot dergelijke toestemming zijn wij niet bevoegd.
• (Na nog wat geschrijf:)
2/5'61 OC aan KV. Door U genoemde bedrag is ontoereikend.
• Nog wat heen en weer geschrijf. Ook iets hoger genoemd bedrag ontoereikend.
25/6'62 OC aan KV. Orgm. Kamp heeft Ed gevraagd bezoek aan door hem gemaakte o's uit te stellen tot een bepaald in

aanbouw zijnd instrument is opgeleverd.
25/6'62 OC aan Kamp. OC vraagt om spoed. Is dat o al gereed?
19/6'62 KV aan OC. Verzoek bezoek aan o's te Oldebroek, Wezep en Zwolle te doen vóór 30/6
22/7'61 OC aan KV. Wij geven niet een advies "op papier maar.. " (volgt de gehele gebruikelijke gang van zaken).
20/3'62 OC aan KV. Bericht ontvangen van Kamp. Voorstel te bezoeken: Oldebroek (vrij Ev), Wezep (Geref.vrijgem.),

Zwolle (Andreas)
18/9'62 OC aan KV. Eé en Ed kunnen t.a.v. o's van K. geen positief oordeel geven. Zullen ook nog o te 't Harde (Elim)

bezoeken.
17/10'62 OC aan KV. Definitieve conclusie betr. Kamp: slechte constr. windladen en mechaniek,  en pijpwerk,

intonatiemethoden uit nabije verleden, bijgeluiden, werkplaats chaotisch en te klein.
6/5'63 KV aan OC. Nog geen beslissing genomen.
Gl. (vrij uitvoerig) geïnv. 26/6'98. Ook genoemd in stuk 4/2'51 Hees.
Het door Knipscheer verkochte vorige orgel was uit 1813, onbek, bouwer genoemnd door Boekzaal en Broekhuyzen.

Heißfelde bij Leer. Foto orgel A&B.

Hellevoetsluis, Gereformeerde Kerk.
10/2'54 Eé en Hü. Invulformulier over waterschade. Maker onbekend. pneum. P8 B16 O4 Gmb8 Celeste8 Wf2 Trem

Superoctkopp Pedk Sb16 C-f''' C-c zinken front, gebreken. Alleen fundament kerk in water gestaan.
12/12'59 OC aan vB. O van weinig waarde, door vocht en wewrkzaamheden aan kerk de genadeslag gekregen. Herstel

heeft geen zin. De vraag of orgel van 7 st. voldoende is, als kerk geheel bezet is. Geschatte kosten nieuw orgel van
7 en van 14 st.

2/1'60 vB aan (OC). Eerst overleg met Kr en gem.bestuur.
16/6'60 Verslag gesprek met vB. Besloten nieuwbouw (Kerk en o.)
14/6'61 vB aan OC. Toegekende bedragen voor nw kerk en nw orgel.
Inv. 1/7'98.

Hellevoetsluis, Hervormde Kerk.
jan/feb'54 OC Invulformulier over toestand o's in door watersnoodramp getroffen gebieden. Hierin: O. verm. overgenomen

van Arnhem Luth. (vlgs Ds De Leeuw) B16 Gmb8 Gh8 B8 O4 F4 Q3 O2 Mxt3st Co4sT T8 Bvw Sal8 Violine8
Fh8 Ged8 Fug4 F4 O2 Klar8 Ped Sb16 O8 Cello8 Bz16 C–f''' C-d' Mec.kegellade. Schade door vocht, wat de
gebreken zijn. Bz zink, Mxt 5 1/3 af f' Ook schade die niet gevolg is van ramp.

23/7'54 KV aan (OC). Over verz.waarde. Denken eraan herstellingen in etappes door Lfl (die o in onderhoud heeft) te
laten verrichten.

11/8'54 Adv. off. aanvr bij Fl en vL. Niet bij Lfl.
20/10'54 OC aan Fl en vL. Aanvr. offerte en schaderapport: Vern. abstractuur, blikken stemranden door metalen (nodig als

gevolg ramp), verbeteren aanspraak tongw, goed aansluiten hoofdkanaal, afgebroken stemkrukken vervangen,
gescheurde pijpranden herstellen, geknakte Tr.beker herstellen, schoonmaak.

25/10'54 Fl aan (OC). Nu geen gelegenheid, wel 10-15 nov. Stemringen, indien toegepast, worden altijd van blik gemaakt.
metaal niet voldoende verend.

24/11'54 OC aan Fl. Accoord met uitstel. Offreren van blikken stemringen of aansolderen metalen gevraagd.
13/12'54 Fl. aan (OC) geen schaderapport. Roest stemringen volkomen normaal. Ik kan desgewenst een abstract op

zoutgehalte laten onderzoeken.
20/12'54 vL aan OC. Offerte o. naar schatting 50 j oud, mech. kegelladen reg.tr. pneum. Disp. iets afw. van eerdere (O2

vergeten?)
I. P8 B16 Gmb8 Gh8(C-B ged) B8 O4 F4 Q22 /3 Mxt2'3st (rep op f en f') Co8'4st T8 II. Sal8(doorl) Aeo8(doorl)
Flh8 Ged8 Fug4 F4 O2 Clar8(doorsl) Ped Sb16 Ob8 Cello8 Bz16(doorsl 1/2 bekerl.) 3 kopp Trem, Vent, 4 vaste C
1. Kosten herstel watersn.schade en gebreken niet gevolg daarvan. Dringend aanbevolen: Nw windmachine.

13/5'55 vL. Wat prijzen nu zijn.
26/7'56 TNO aan ? Verslag onderzoek. Hoegenaamd geen rampschade aan het orgel. De gebruikte grondstoffen van de

bepleistering rond het orgel zijn mogelijk met zeewater verontreinigd geweest.
11/9'56 OC aan Fl. Offerte gevraagd op basis verslag TNO.
29/2'56 Fl aan (OC). Geen offerte. Thans te veel opdrachten.
16/10'56 OC aan vL. Nieuwe offerte op basis TNO-rapport gevraagd.
6/12'56 vL aan OC. In offerte 20/12'54 genoemd werk noodzakelijk. Met welk percentage prijzen zijn toegenomen. Wat

gevolg is van ramp maak ik niet uit.
25/2'57 vL aan OC. Offerte.



27/3'57 OC aan KV. Résumé gang van zaken. Advies offerte vL met spoed in te zenden bij BRC om in aanmerking te
komen voor schade-uitkering.

17/5'57 BRC aan KV. Het is de vraag of men zo aanzienlijke schadeopgaaf (kerk heeft 1 dag in water gestaan) zal
accepteren.

• En zo gaat de correspondentie maar door ... Hü trof een "desolate toestand" aan. KV (predikant) destijds veel te
lauw gereageerd.

3/5'58 (eerder?) CVO aan KV. Toekenning bedrag voor orgel.
12/6'58 Hü verslag bespreking met CVO. Gezien TNO rapport kan CVO niets uitkeren. Aan orgel minimum onderhoud

verricht door Lfl. Alleen tegemoetkoming 10% van door Lfl opgegeven kosten.
3/11'58 OC an KV. Thans verzoek gericht aan NRF voor aanvullende bijdrage. Bepleit U in staat te stellen een nw o te

doen bouwen. Aan vB. Resumé gang van zaken en genoemd verzoek.
4/1'59 vB aan (OC). Kerk bezocht. Nauwelijks hersteld na ramp. Alles zeer onverzorgd. Ds de Leeuw en de pres.KV

verkeren in "bewonderingsroes" voor dit orgel. Goed dat Hü komt voor toelichting.
28/1'59 OC aan vB. Men staat nu minder afwijzend tegenover een nw o.
29/1'59 OC aan Ous. Bezwaar tegen nw o in bestaande kas?
3/3'59 vB aan (OC). Er komt subsidie voor kerkrestauratie.
8/4'59 Ous aan (OC). Not.b. KV te H: 1897 gebouwd door Leichel, Lochem voor Ev.Luth.Gem. te Arnhem. 1912 door

Standaart (die in A een nw o bouwde) overgeplaatst.
Voorl.lijst Ned.Mon.van Geschiedenis en Kunst: 1818 o gebouwd in H., blijkt ook uit not.boek. Bwr niet
genoemd. Er waren onderhandelingen met Wolferts. 1822 onderhoud Bätz.

25/5'59 vB aan (OC). NRF stelt KV in staat aanschaf nieuw orgel.
27/7'59 OC aan KV. Mededeling vorige, Eé bereidt Zweedse reis voor. Niet buiten OC om onderdelen oude o. verkopen.
14/12'59 OC aan Grönlund, Orgelfabrik Gammelstad-Luleå. Bijgaand Prijsopgave. en beschrijving. U hoeft slechts de prijs

in te vullen.
z.d. Het invulformulier: Hw Qd16 P8 Rf8 O4 Spf4 O2 Mxt4-6st T8 Rp Ged8 P4 Rf4 Gh2 N11 /3 Sq2st(a) Sch4st Dlc8

ped Sb16 p8 O4 Mxt5st Sch4 3 kopp C-f''', C-f' met prijs, deel over kas doorgeschrapt.
z.d. Grönlund Prijsopgave, gr.d als invulformulier. Zelfde prijs.
21/9'60 OC aan vB. Wat nu, na inschakeling Zweedse orgm de prijs is. Orgelkas handhaven.
10/10'60 vB. In offerte staat: nieuwe kas, in strijd met Uw brief.
17/1'61 BRC aan OC. Bestaande o uit 1818 staat op mon.lijst. Geen vervanging buiten mon.zorg om.
9/6'61 OC aan vB. Kas wordt gerestaureerd en omgebouwd. Aparte ped.kas niet nodig.
14/7'61 vB aan OC. Over kosten kerkrestauratie, waaronder de orgelkas valt. Alles doorspreken, als Eé en Ed terug zijn

van hun zweedse reis.
18/7'61 OC aan Ir J.Kruger, Voorburg. Bedrag kasrestaur. lijkt veel te laag. Gedetailleerde opgaaf gevraagd.
• Verslag bespreking met Grönlund over prijzen.
5/2'62 vB aan OC.  Aanmaning nu snel met gedetailleerde cijfers te komen.
16/3'62 OC aan vB. Overzicht kosten.
16/3'62 vB aan OC. Verzoek kan niet ingewilligd. Verdere prijsverhogingen niet te overzien. Bedrag genoemd, absoluut

maximum.
24/10'62 Wegens kerkrestauratie moet bouw orgel worden uitgesteld. Zullen Gr vragen welk orgel hij voor genoemde prijs

t.z.t. kan leveren, rekening houdend met prijsstijgingen.
18/12'62 OC aan Gr. 2 offertes gevragd: 1. Orgel nu bouwen en opslaan, 2. Bouwen als kerkrestauratie klaar is. Wat in

beide gevallen voor max.bedrag geleverd kan worden.
9/1'63 Gr. Orgel pas bouwen als kerkrestauratie klaar is. Wat nu de prijs is van eerder genoemde orgel.
15/1'63 OC aan Gr. Nogmaals hetzelfde verzoek.
25/1'63 Gr aan vB. Kunnen 15 st. leveren voor genoemde prijs. Dat is te klein voor de kerk. Ga maar naar een Nederlanse

orgelmaker.
31/1'63 OC aan KV. KV. Mededelingen. Zuillen het NRF voorleggen. Aan vB. Waarom buitenl.orgm's zijn ingeschakeld,

is U bekend. Wat is nu Uw standpunt?
20/2'63 vB aan OC. Bedrag onveranderd. KV is vrij in keuze orgm.
21/2'63 OC aan KV. Voorstel bespreking.
21/2'63 OC intern aan Eé. Oude zaak van Hü, als Skandinavische zaak aan U overgedragen. Het zal nu wel een

Nederl.orgm worden. Wordt het nu weer een zaak voor Hü?
1/4'63 OC aan KV. Bevestiging bespreking  17/4 met Eé en Ed.
22/4'63 OC aan KV. Bevestiging bespreking. Nadeel Nederl.orgm. Levertijd gaat dan nu pas in. Dit geeft ook

prijsverhoging. Grönlund schrijven wat de mogelijkheden nog zijn (levertijd), offertes vragen bij 2 of 3
Nederl.orgm's. Aanmoedigingssubsidie vragen, bijdrage Pr.Bernh.fonds en Alg. KV-raad.

22/4'63 OC aan vV en Lfl. Wat kunt U voor genoemde prijs leveren, zonder prijsverhogingen?
22/4'63 OC aan Gr. Vraag over levertijd.
22/4'63 OC aan Alg.VKV-raad. Uiteenzetting gang van zaken. Verzoek KV in staat te stellen alsnog o bij Gr. te bestellen.
24/4'63 Lfl aan OC. Kunnen voorjaar '66 o van 20 st leveren (w.o. 1 ped.tr) voor gen. prijs.
24/4'63 vV aan KV. Idem 18 st, waarvan 1 transm en 3 st. voorbereid.
29/4'63 Gr aan OC. Levering nu eind '66 en '70.
11/5'63 Alg. KV-raad aan OC. Op dit moment geen toezegging. Aanvragen in dec of jan. Toelagen zijn van bescheiden

omvang.
5/6'63 OC aan KV. Bevestiging bespreking. Gr. ziet er kennelijk liever van af. Opgave Lfl lijkt veel aantrekkelijker.

Advies: vV, omdat kwaliteit werk Lfl onzeker is. Dat van vV vergelijkbaar met dat van Gr. Andere Nederl. orgm's
zijn hier nog niet aan toe.

19/6'63 OC aan KV. Gr. declareert geen kosten. Voorstel dat KV Gr. uiting geeft van erkentelijkheid.
16/7'63 OC aan vV. Opdracht. T.z.t. bezien of er middelen zijn de 3 ontbr. registers te plaatsen. Eé onderhoudt contact.
• Meerdere afspraken reis om o's van vV te beluisteren (R'dam Paulus)
• Correspondentie over verkoop oude o: als schrootwaarde.
26/11'63 OC aan KV. Stinkens wil o. afbreken en geeft f 50.- per register.



dec'65 Arch.b. Kruger, tekening gewijzigde kas.
14/4'66 vV. Offerte restaur. orgelkassen.
20/6'66 Kruger. Notulen 29ste bouwvergadering.
28/6'66 vV. Nieuwe offerte betr. kassen.
29/6'66 vV. Idem 2
4/7'66 KV aan vV. Opdracht werk kassen.
12/1'67 KV aan Eé. Reactie op ongeval. Mededeling over toegezegde bedragen.
5/3'68 vV aan KV. Vanwege frontopbouw niet mogelijk Hw en ped. op één lade te bouwen. Nu komt er een zelfstandige

P8 in ped. Frontpijpen blijven op hun plaats. Deel wordt gebruikt, rest niet wegens ongunstige mensuren.
Meerkosten zijn er nauwelijks.

30/7'68 OC aan KV. Keuringsrapport met niets dan lof.
Tot hier geïnv. 19 en 26/6'98.
1. Uit andere bron had ik de dispositie. Die was als in hert stuk 20/12'54, maar met octaaf 2 tussen Quint en Mixt.
2. Was de vorige fout?

Hellevoetsluis, Rooms Katholieke Parochiekerk, H.Antonius van Padua.
10/12'58 vB aan (OC). Kerkbestuur heeft alleen maar belangstelling voor gebouw. Verzoek deskundige voor o's te sturen.
9/5'59 OC aan vB. Door vocht zijn metalen delen van het harmonium geoxydeerd. Moet vervangen worden. Met een

orgel zou men veel meer geholpen zijn dan met een harmonium.
13/7'59 vB. NRF bereid bedrag voor o. beschikbaar te stellen.
16/12 vB aan OC en Dr de Bruyn. Bevestiging gesprek, dat beste oplossing lijkt Versch opdracht te geven tot zelfde o als

voor de Rectoraatskerk te Rilland Bath.
2/1'61 vB aan OC. NRF accoord.
13/1'61 Versch. Offerte voor P8 Rf8 O4 Wf2 Mxt11 /3'4st. Brstw Hp8 Gedf4 P2 N11 /3 O1 Ped in kas achter o. B16 P8 Qd4,

3 kopp., calcant. 56/30 tonen.
14/4'61 OC aan Versch. Opdracht.
16/1'62 OC aan Krkbestuur. Met orgm verandering project besproken, zodat org.galerij niet behoeft te worden vergroot.

Daarom ben ik ter pl. geweest met verzoek de galerij nog niet te vergroten.
5/2'62 vB aan OC. Over evt. vergoeding veranderingen galerij.
7/3'62 OC aan vB. We overwegen: geen aparte ped.kas. Dan geen galerijvergroting. Nog geen verdere gegevens bekend.
17/5'62 OC aan vB. Uitvoerige uiteenzetting: Wat de meerkosten van het veranderde project zijn (nieuwe tekeningen),

daartegenover: geen kosten galerij.
• Uit verdere correspondentie: besloten tot gewijzigde ontwerp. Meerkosten door Kerkbestuur zelf te voldoen.

Daarna wanneer de kerk zover klaar is, dat Versch. kan beginnen.
6/11'63 Versch aan OC. Kunnen binnenkort beginnen. Oplevering ca mrt'64.
24/3'64 Versch aan OC. In contract: Geen prijsverhoging. Maar: de kerk was veel later klaar dan waar mee is gerekend.

Dus vraag over verhoging.
25/3'64 OC aan Versch. Nee: Dit is tegen afspraak.
31/3'64 Versch aan OC. Juridisch heeft U gelijk, sociaal niet.
1/4'64 OC aan Krkbest. NRF beëndigt bemoeiënis met Uw orgel. Hoe het financiëel nu geregeld wordt.
1/4'64 OC aan Versch. Verwijzing naar eerdere brief, zodat Versch wist, dat kerkgebouw nog moest worden opgeknapt.

NRF heeft zich teruggetrokken. Wij willen kerkbestuur niet adviseren verhoging aanneemsom te accepteren.
20/4'64 Nu NRF zich heeft teruggetrokken zijn ook Uw bemoeiïngen geëindigd. Uw kosten zijn voor rekening NRF.
Inv. 26/6 en 1/7'98.

Hellum, Hervormde Kerk.
18/7'61 KV aan OC. Orgel in zeer slechte staat, te veel vocht. Denken eraan het op een droge plaats te laten opslaan. Kan

iemand komen kijken?
2/10'61 OC aan KV. Verslag onderzoek. Machtiging hist. onderzoek, etc.
12/10'61 OC aan KV. Ous accoord, dat o. door B&T wordt gedemonteerd.
9/1'62 OC aan B&T. Opdracht.
25/10'65 KV an OC. O. nu enkele jaren op schoolzolder opgeslagen. Wat nu?
29/10'65 OC aan KV. Ed nu tot (mede-)rijksadviseur benoemd. Verder behandelen door Eé. Ed heeft reeds alle gegevens

voor hist.rapport verzameld.
4/1'66 OC aan KV. Eé heeft Ed opgevolgd na diens vertrek op 21/11'63. In rapport (van Ed) geen restauratieplan (kan

niet in zijn positie). Over verandering werkwijze OC.
jan'66 OC. Rapport inzake het orgel der Hervormde Gemeente te Hellum. Aan 't eind: Eds/ck. 1)
8/9'67 (Eé) aan KV. Advies op basis rapport jan'66. Hij legt er nadruk op dat het orgel in feite de conceptie van Lohman

is (o.a. aanpassing pijpwerk). Bij reconstructie 1661 zouden belangrijke delen van Lohman moeten verdwijnen.
Ook reconstructie kas bij handhaven Lohman-situatie niet mogelijk. Rest.plan: herstel lade, herstel beschadigingen
pijpwerk. Al.laag frontp. weg, tinfoelie. Overzicht mensuren en inscripties maken. Herstel spaanbalgen, kas.

7/10'67 B&T aan KV. Restaur.plan (met prijs).
31/10'67 Eé aan KV. Door auto-ongeval geruime tijd uitgeschakeld geweest. Wachten is toch op subsidie. Verder over

toegezonden stukken. Concept subsidieaanvraag.
5/12'67 HGem aan CRM. Subs.aanvr.
29/4'68 Eé aan B&T. Princ.opdr. betr. Hellum en Ooster-Nijkerk. (Van Kollum nog geen machtiging ontvangen).
3/2'71 B&T aan KV. Herziene omschrijving en prijsopgave.
24/2'71 Eé aan KV. Advies nog eens te schrijven aan Mon.z. met voorbeeld.
Globaal geinv. 26/11'97.
1) Inhoud: zie verslag Bolt-arch.

Helmond, Hervormde Kerk.
4/2'67 BRC aan OC. Over opdracht schetsontwerp.
7/2'61 OC aan KV. Vernomen plannen nieuwbouw, etc.



Voll.inv. 1/7'98.

Helmond, R.K. St. Lambertuskerk.
Afkorting:
vH Kees van Houten, organister der LK
KB Kerkbestuur
Fotocopieën van archiefstukken.
15/8 1822 Graind orge. Rekening.
z.d. Anon. Gedetaillerde prijzen uitgebreide werkzaamheden aan het orgel.
z.d. Rekening aan wed. P.Luijten (?) voor schoonmaken orgelpijpen.
15/1 1886 F.C.Smits aan W.L.v.Asten te H. Welke registers in het orgel zijn eigendom zijn, welke zijn vader in 1862 cadeau

heeft gedaan, mits de laatste betaald zouden worden. Kan KB ze nu kopen?
16/2 1886 F.C.Smits aan onleesbaar. Verwijzing naar iemand die van de zaak nog af wist.
Overige stukken.
sept'54 (overdruk 1955 uit Brabantia 4de jg, 8) M.A.Vente De orgels van de St.Lambertuskerk te Helmond.
nov'54 Versch. ... (titelblad ontbreekt). Uittreksel uit vorige.
z.d. Verslag vergaderingen 1/6'64 en 30/4'?? met B.Rijken (pastoor), Ed, Eé, vdH, vH (organist) samen de

restaur.commissie vormend. O in weerwil van ingrijpende restauratie o.l.v. RijksOC in zeer slechte toestand.
Taakverdeling.

1/7'64 Hans (vdH?) aan Cher Lambert. Over werk 1954, o.a. Cornet-koor (1774) gebruikt voor een 1 1/3, plannen Grand
Cornet met repet. septiem en Tertscmb (gingen niet door). Geen arch.onderzoek en onderzoek naar o's Waalse
orgelfactuur.

z.d. Concept subs.aanvraag Kerkbest aan OKW.
z.d. Verslagen verg. 18/6 en 8/10'64. Concept subs.aanvr. (van Eé) goedgekeurd. Archivaris Averbode zorgt voor

fotocopieën. Plan gerestaur. o's van Zuidelijke factuur te bezichtigen (Maastricht (3 o's), Schleiden, Arlesheim,
Ettenheim en o's in Elzas. Naschrift: o. Bierbeek viel tegen (ingr.wijzigingen, maker nog onbekend).

7/3'65 vdH. Verslag verg. 14/1 en 11/2'65. Twee uitersten: Reconstructie 1771 of idem 1862. Bezorgdheid vH betr.
muziek van Franck.

• Aantekeningen (overeenkomend met hierna genoemde notulen).
z.d. (Eé) Verslag vergadering 29/4'65. Over Bierbeek. Wie komt behalve Metzler in aanmerking, orgm's uit Elzas.

Welk uitgangspunt betr. Écho en Récit.
17/5'65 CRM aan KB. In beginsel restaur.kosten subsidiabel, mits keuze restaurateur en plannen in nauw overleg met Ous

worden vastgesteld.
z.d. Eé. Verslag vergadering 4/1'66, nu ook Ous aanw. Enige uitgangspunt: Reconstructie. Van Écho en Récit

gedeeltelijk pijpw bewaard. Écho te reconstr. met toev. gr.octaaf (wens org.). Récit weer tussen Hw laden.
Ped.laden moeten verkleind. Voorstel Arlesheim en Muri te bezoeken.

17/3'66 (Eé) aan Metzler. Verzoek binnen 10 dagen te melden of ze offerte willen maken.
23/3'66 M aan Eé. Willen offerte maken, maar eerst orgel onderzoeken. Hebben er meer interesse voor dan voor

Middelburg, waar we niet meer op een opdracht rekenen.
3/5'66 (Eé) aan M. Middelburg wacht op toestemming van het rijk. Ik kan de kerk in Middelburg voorstellen een voorl.

opdracht te geven. Ik zou als orgm liever mij met Helmond bezig houden dan met Amsterdam. Ik heb met Ed het o
aldaar onderzocht en alles is zeer door elkaar gegooid maar er is veel stampij over in de pers. Graag uitsluitsel
over Middelburg en Helmond.

13/5'66 M aan Eé. Zullen op terugreis van Nigtevecht het o in H bezoeken.
16/6'66 Füglister aan Eé. Reactie op telefoontje. Welke restauraties hij heeft verricht. Arlesheim (voorbereiding demontage

en inventarisatie), Augio (1780, 8 reg), Bironico (Springl, 13 reg ca 1700), Brissago (springl 16 reg), Monte
Carasso (1740, 12 reg), Sion, St.Theodul (1718, 11 reg), Ernen (1689 13 reg), darnaast 5 nw o's. Gewerkt bij
Metzler, v.Beckerath en Trols Krohn (Denemarken), zelfstandig sinds 1958.

19/7'66 (Eé) aan F. Zullen (in verband met Helmond) belangrijkste door U gerestaur. o's bezoeken.
10/10'66 Verslag oriëntatiereis. Steg (nw o), Brissago, Monte Carasso. Zeer positief oordeel.
21/4'67 F. aan Eé. Offerte.
30/5'67 F. aan Eé. Nieuwe offerte.
12/6'67 (Eé) aan F. Aanvulling offerte gevraagd (bas Echowerk).
20/6'67 F aan Eé. Offerte-aanvulling.
21/6'67 Eé, vdH en vH aan KB. BS bij rapport. Metzler wilde niet restaureren onder de door ons voorgestelde

voorwaarden. Advies op grond van offerte F subsidie aan te vragen. F. heeft fraai resutaat bereikt bij restauraties
betr. Zuidelijke orgeltype. Hierbij concept subs.aanvraag, begroting.

z.d. ? aan ? Het orgel van de R.K. Lambertuskerk te Helmond. Geschiedenis, beschrijving instrument, restauratieplan
(nu geheel anders: compromis Robustelly/Smits, 3 klav. Veel bijlagen (arch.stukken). Klad hiervoor (van meerdere
schrijfmachines afkomstig).

23/6'67 KB aan CRM. Subs.aanvr.
4/7'67 KB aan F. Principe-opdracht. (ook concept hiervoor).
31/7'67 F aan KB. Reservering levertijd, als definitieve opdracht er vóór dec'68 is.
14/5'68 KB aan Eé, vdH en vH. Vooronderzoek klaar. Om fin. redenen: vdH is vanaf nu enige adviseur.
5/6'68 (Eé) aan vdH. Boze reactie. Aan KB idem.
11/6'68 KB aan Eé. Reactie.
15/6'68 Eé aan Kerkbestuur. Reactie.
z.d. vdH (Kath.Orgelraad) aan KB. Over het grote gevaar van sluiting der kerk.
20/11'68 Alb. de Klerk aan pastoor Rijken. Spreekt zijn verontrusting uit over hetzelfde.
20/1'69 KB aan CRM. Verzoek de kerk op de mon.lijst te plaatsen.
z.d. (na 1974) vdH. Het orgel in de Sint Lambertuskerk te Helmond.
Gl.inv. (uitvoerig) 1/7'98.
Copieën van archiefstukken overgebracht naar dossier Averbode.



Helsingfors (Zweeden). Foto en dispositie Marcussen-orgel.

Helsingør, Sct.Mariae Kirke.
R.B.Andersen. Boekje Buxtehude Orgel Helsingør 1960.
1 stuk, inv. 25/6'98.

Helsteren, kerk onbekend. Genoemd in dossier Brouwershaven Herv 28/10'63.

Hemelum, Hervormde Kerk.
z.d. OC aan KV. Verslag onderzoek. Voor uitbreiding met 16vt ped.reg. is geen ruimte. Opsomming gebreken aan het

orgel uit 1845, later veranderd: Q3 -> VdG "een zeer gebrekkige en naar de inzichten van deze tijd nutteloze
vergoeding". Cor 4-5 st teruggebracht tot 3 st. Advies: Geen 16' in ped., herstel, schoonmaak, anti-
houtw.behandeling, herstel disp., betere plaatsing windmachine.

22/1'51 KV aan OC. Reactie op rapport. Orgel opgeleverd door L.v.Dam 1843, disp. vlgs oorspr. bestek: I. P8 Hp8 O4 Q3
O2 Codc 8'4-5st Openplaats, II. P4 Fldc8 VdG8dc Fluit d'amour 4, Gh2, Afsl, tremn. De VdG was dus origineel.
Firma v.Dam vond in oorlog, dat Dlc moest worden vervangen, maar hij kon toen geen goed materiaal krijgen. We
willen ons mooie orgel niet laten restaureren door de door U genoemde firma, maar door hem, die het in
onderhoud heeft.

26/2'51 NV P.v.Dam, opgave restauratiewerkzaamheden: Herstelwerk Cornet aanvullen, VdG -> Q3, Dlc -> Mxt2,3,4st.
Intonatie op huidige winddruk.

z.d. (OC?) Klad voor brief aan KV. vdBliek heeft niets met VanDam te maken: Opleiding bij Dekker.
9/3'51 (OC intern?). KV schrijft: Een zekere J.van der BLiek werkt onder de naam Electr.Kerkorgelfabriek N.V.P.van

Dam, opgericht 1779 en beschouwt hem wel degelijk als voortzetter van deze firma.
10/3'51 NV P.v.Dam aan KV. Bevestiging opdracht.
13/3'51 OC aan KV. Correctie op rapport betr. VdG. Bedoeld was de niet oorspr. Violon op I, niet te verwarren met de

orig. VdG op II. Betr. Van Dam: Deze firma is opgeheven.
25/6'54 OC aan KV. U schreef: Orgel gerestaureerd, Kom het maar controleren. Eé zal dit doen.
14/5'55 KV (Tj.Haitema) aan Eé. U bent nog niet langs geweest. Doet U dit binnenkort: er zijn moeilijkheden met het

orgel.
17/6'55 OC aan KV. Verduidelijking gevraagd over toegezonden bescheiden. Is het orgel gekeurd? Door wie?
21/6'55 KV aan (OC). 12/2'52 gekeurd door Oosterhof.
21/9'55 OC aan KV. Op verzoek rapport en advies: Toestand orgel zeer slecht. Bespreking in bijzijn vdBl voorgesteld.
• Veel heen en weer geschrijf, uitgestelde bespreking die toch weer door misverstand niet door ging.
21/5'58 B&T aan (OC). OP verzoek van KV onderzoek ingesteld. disp. (waaruit blijkt, dat Viola en Dlc inderdaad zijn

vervangen door Q3 en Mxt. Negatieve bevindingen restauratie. KV moet zich tot OC wenden (i.v.m.
onpartijdigheid).

7/6'58 OC aan KV. Mededeling vorige en reactie.
12/12'62 OC aan KV. (Na nieuw verzoek KV te komen). Hebben wegens reorganisatie geen tijd, maar maken uitzondering.

Eé kan weer komen, desgewenst Ed of Hü. Ook over niet betaalde rekening.
 _ Corresp. over komst Eé.
z.d. Aantekeningen over orgel.
20/5'63 OC aan KV. Verslag onderzoek. Disp. als bij B&T. C-f''' C-f. Lekkage, worm, achterwand verplaatst en verv door

een van board wegens disp.wijz. Spaanbalgen weggenomen, foute plaatsing windmachine. Advies restauratie
herstel disp. en achterwand. Uitbr met Ped. 16' kan buiten de orgelkas.

7/11'63 OC aan B&T. Offerteaanvraag.
7/1'64 OC aan KV. B&T ziet er van af: Veel opdrachten, weinig personeel aan te trekken. Advies off.aanvr. bij dG en

Vdg.
7/3'64 KV aan OC. We denken nu aan een nieuw orgel.
11/3'64 OC aan KV. Als reactie op vorige: voorstel gesprek met Eé.
• Nog wat correspondentie hierover.
28/10'66 B&T. Door personeeluitbreiding zijn we nu in staat ...
Gl.inv. 8/7'98.

Hemmen, Hervormde Kerk.
16/9'48 OC aan F.A.Baron van Lynden. Verslag onderzoek. Hp8, Rf4dc en Wf2 uit vorige orgel, genoemd in Hess II, rest

minderwaardig materiaal. Advies: Nieuw orgel, oude als tijdelijk o. in een andere van oorlogsschade herstelde
kerk. Niet alle beschadigde p. behoeven te worden vervangen. Adv. Offerte dK

29/11'50 OC aan Lijndense fonds voor Kerk en Zending. Over oorlogsschaderegeling. Gezien ervaringen Ginneken en
Zaltbommel: dK voldoet niet aan de eisen.

19/1'51 OC aan Idem. Nogmaals hetzelfde over dK. We kunnen contact met vV opnememn.
25/4'51 vV aan KV. Offerte herstel, verwijdering van nutteloze Man. II, evt. Gmb -> Mxt3-4st
17/5'51 OC aan L.fonds. Commentaar op off's vV en dK. Goede prestaties vV in Beek, Zoutelande, Exloërmond, Raalte,

Willemsoord, Abbenes.
23/7'51 A.J.Alan, hulpprediker en organist te Gent aan ds E.Sachaefer te H. Verslag onderzoek van zijn broer en hemzelf.

Voorstel met nogal wat wijzigingen, Man II verplaatsen en zonder dak pneum. of electr. aansluiten.
26/7'51 L. fonds aan vV. Opdracht aan U berust op misverstand. Is nog in beraad.
22/8'51 OC aan L.fonfds. Voorstel bespreking.
21/9'51 OC aan L.fonds. O is als 1 kl o gebouwd, man 2 van confectiekwaliteit. Het heeft geen zelfstandige betekenis. Wat

handhaven van II ongeveer zou kosten. Blijven bij oorspr. advies.
10/3'54 OC aan L.fonds. Rapport eindkeuring. Nieuwe Mxt past goed. Advies aanzuigen wind uit kerkruimte.
Gl.inv. 8/7'98.
Zie verder Bolt. Daar blijkt: Man II inderdaad verwijderd.



Hempens, Hervormde Kerk.
19/10'59 OC aan KV. Advies: Op bestaande galerij klein orgel 4 à 5 st. Meer hoeft niet in deze ruimte. Adv. Off.aanvr. bij

Vdg.
5/1'60 KV aan (OC). Machtiging off.aanvr. Vdg. o van 5 st.
27/1'60 Vdg. Offerte voor Hp8 Rf4 P2 Sifl1 alle b/d
22/2'61 OC aan Vdg. Opdracht.
18/7'62 OC aan KV. Onvoorwaardelijke goedkeuring opgeleverde orgel.
Inv. 8/7'98.

Hengelo (Ov), Doopsgezinde Kerk.
• Klad-aantekeningen. Haupt-orgel..
8/3'(56) DGem aan (OC). Advies gevraagd. Kerkgebouw moet wijken voor Raadhuis. O. moet verplaatst. Advies

gevraagd.
20/3'56 OC aan KV(!) der DGem. Eé komt.
21/3'56 OC aan Kr. O gemaakt door Haupt & Sohn, Ostercappelen, mech, ped.tractuur electr. I. P8 B16 Gmb8 Concf8 O4

O2b/d II. Aeo8 Dbf8 Port4 Hb8bd Ped Sb16 Vlcl8 C-f''' C-d'. I en II op een lade, ped erachter achter looppad. Bij
overplaatsing: Andere opstelling, passend in een nieuwe kerk. Offerte hierover vragen bij vV en vL.

21/3'56 OC aan Kr. Zelfde beschrijving Haupt-orgel, maar nu met argumenten om het te vernieuwen. Advies: Offerte
nieuwbouw 12 st. bij vV en vL.

11/9'56 DGem aan (OC). Voorkeur vL, omdat die dubbele prijsopgaaf geeft. De eerste is nodig voor onderhandelingen met
de burgerlijke gemeente. Bespreking gevraagd.

• Nog wat heen en weer geschrijf over een bespreking.
15/2'57 vL aan Kr. Offerte afbraak en herplaatsing.
4/8'61 OC aan Kr. Hoe is de stand van zaken?
Invent. 8 en 9/7.

Hengelo (Ov), Een (onbekende) Hervormde nieuwe kerk.
16/11 (Jaar onbekend) BRC aan (OC). KV besloten tot opdracht schetsontwerp voor nieuwe kerk aan arch.

D.Zuiderhoek te Amersfoort. Advies nog even te wachten alvorens contact met hem op te nemen.
1 stuk, ingevoerd 9/7'98.

Hengelo (Ov), Hervormde Kerk, "De Ark", Beethovenlaan.
(Arch. Geels)
1/2'63 OC aan KV. Reactie op (niet aanw. brief KV van 19/12'62). Bereid om ondanks beraad over werkwijze OC van

advies te dienen.
4/4'63 KV aan OC. Over plaats en grootte orgel. Lijkt, mede op advies van Peusscher (org. Gr.K.) 't beste een

Dereux-"orgel" aan te schaffen. Met architect nu overleg over nieuwe indeling lit. centrum.
31/10'63 OC aan PCT. Mededeling.
31/10'63 OC aan KV. Citaten over het Dereux-"orgel": uit Gregoriusblad, M&M, Musica Sacra, Het Orgel.
27/11'63 Ds Beernink aan OC. Slechts onder zeer gunstige afbetalingsvoorwaarden is een klein bedrag beschikbaar.
3/12'63 OC aan Ds B. Dan is slechts een 5 st positief mogelijk en dat is veel te klein.
18/12'63 KV aan OC. Richtlijnen: Bedrag niet groot, O moet in lit centr. en geschikt voor begeleiding gem.zang, overleg

met G.Peusscher en Ir B.Stam.
9/1'64 OC aan KV. Voorstel gesprek met alle betrokkenen, Hü komt namens OC.
18/2'64 OC aan KV. Bevestiging gesprek. Over akoustiek (Peutz zou zijn acc. rapport in de kerkruimte moeten verifiëren),

overeenstemming Geels-Hü betr orgelkas en materiaal daarvan (Geels wil Pitch-pine). 14 st is wenselijk, desnoods
tijdelijk een positief. Rondreis langs werk meerdere orgm's.

26/3'64 KV aan OC. Besloten aankoop koororgel vV., zoals aanwezig in de Oude Jan te Velp.
9/4'64 OC aan KV. vV heeft het waarschijnlijk van elders vrijkomende instrument vlgs mededeling Hü aan U verkocht.
24/4'64 KV aan OC. Niet de bedoeling dat OC tijdens bouw toezicht houdt, wel dat Hü bij oplevering aanwezig is.
14/5'64 vV aan OC. Van KV kregen we definitief opdr tot levering 5 st o met aangeh.P.
21/5'64 PCT aan OC. Vraag of er overeenstemming is tussen KV en OC.
22/5'64 OC aan PCT. Over gang van zaken. PlOC had orgels bezocht en besloten tot aankoop o zoals ze in Velp hadden

gezien. Eerst was sprake van een bijna gereed instrument, dat bleek niet het geval te zijn. Men wenste geen
toezicht OC. Pos is nood-oplossing. o van ca 14 st wenselijk. Om alle deze redenen konden wij geen positief
advies aan PCT uitbrengen.

• Na veel geharrewar en corresp. met PCT of OC moest worden ingeschakeld volgde keuring door Hü:
6/10'64 OC aan KV. Orgel voldoet aan hoge eisen. We hopen dat mettertijd hier een orgel komt van een omvang adaequaat

aan de kerkruimte en van een kwaliteit die niet voor die van het positief onderdoet.
Gl.inv. 9/7'98.

Hengelo (Ov), Hervormde Bethlehemkerk.
• Mededelingenblad Sanders met afbeelding pijpengordijn.

I. P8 B16 Rf8 Vln8 Rf4 IO4 N3 Wf2 Mxt2,3,4st T8. 
II Zwelw. V8 Cel8 Salt4 Fltr8 Hp8 Sxq2st Hb8.
Ped Sb16 OB8 B8tr Fg16
3 kopp AutP VComb Tutti C-f''' C-f'. Mengvorm pneumatisch/mechanisch.
"Deze mechanische windladen bezitten geen sleepen, doch een speciale scheiding tusschen windladen en
pijpenstokken, waardoor de vele bezwaren opgelost worden welke kleven aan de mech. registratuur."

1 stuk, inv. 9/7'98.

Hengelo (Ov), Hervormde Grote Kerk.



• Kladje met disp. V&vK.
P16 P8 Sal8 R8 G8 O4 F4 O2 Mxt Sq2 2/3 T8
B16 VP8 Cf8 VG8 Aeo8 T13 /5 H8 Of4 N3 W2 BH8
P  S16 O8 GB8 Kor4 T16 C-g''' C-f'

1 stuk, inv. 9/7'98.

Hengelo (Ov), Hervormde Sionskapel.
31/5'50 OC aan KV. Verslag onderzoek. Plaatsing boven preekstoel is onjuist: Harmonium achter loos pijpenfront, hetgeen

te duur is geweest. Advies: Plaats achterin de kerk. T.z.t. hier klein orgel. Advies geld terug vragen aan leverancier
harmonium en pijpenfront.

26/8'50 Vdg aan bestuur Sionskapel. Aanbod pneum.kegellade-orgel: P8 Hp8 Gmb8 O4 F4 O2 Q11 /3 Ped B16 Trem Pedk,
Super- en SubKopp.

28/8'50 KV aan OC. Advies gevraagd over vorige.
13/9'50 OC aan KV. Op grond van beschrijving (systeem, dispositie) advies niet tot aankoop over te gaan.
• Corresp. over verhaal op firma Broeksma en Vreeken, Bodegraven over geleverd harmonium en loze frontpijpen.
23/1'51 OC aan KV. Advies verkoop orgel en aanschaf klein orgel.
8/3'51 OC aan KV. We hebben prijsopgave bij vV gevraagd. De Wit, Badhoevedorp kennen wij niet. Eé zal zijn o in het

kerkgebouw van de gedoopte Christenen te Hengelo bezien.
25/4'51 vV aan KV. Offerte voor P4 Hp8 P8 (af a) F4 O2 Sch11 /3'3-4st.
7/5'51 OC aan KV. vV is bereid P8 te maken af c en gr.oct. gec. met Hp zonder prijsverhoging. Nieuwe o te Abbenes

overtreft qua intonatie alles wat tot nu toe door anderen is gepresteerd.
25/5'51 OC aan KV. Reactie op mededeling dat budget niet toereikend is.
14/11'52 Vreeken aan VvKV'n. Over hun levering aan Broeksma tegen grossiersprijs. Over wat zij aan kerken in 't

algemeen leveren: harmoniums en soms unit-orgels.
10/12'52 VvKV'n aan Eé. Advies gevraagd, of Vreeken kan adverteren in "ons maandblad". Hij zou in Hengelo afspraken

niet zijn nagekomen.
18/5'54 OC aan vV. Verzoek declaratie offerte in te trekken
Gl.inv. 9/7'98.

Hengelo (Ov), Remonstrants Gereformeerde Gemeente.
19/1'55 RGem aan Dr G.J.Hoenderdaal, Amsterdam. Klachten over orgel (details zie brief 11/2'55). Weet U een expert die

niet zo duur is als Timmermans uit Rotterdam?
4/2'55 OC (Schokking). Dr H raadpleegde mij. Wij komen regelmatig in O des lands en hebben goede contacten met

Luth, doopsgez en remonstr. gemeenten, etc.
11/2'55 RGem aan (OC). Dank voor aanbod advies onder zelfde condities als Herv.K. 1952 kerkzaal in VIOS-gebouw

betrokken. Vdg leverde klein 2dehands o, beoordeeld door Timmermans uit R'dam. Steeds defect ook na reparatie
na inwateren in 1954. Vlgd week neemt Vdg orgel weer uit elkaar. U zou het dan goed kunnen bekijken.

25/2'55 OC aan RGem. Verslag onderzoek o, geb. door Vdg. 7 reg, pneum. stokkenlade. weinig deugdelijk materiaal,
karton in windlade, zinken pijpen, schade door stemmen, inkepingen met cellophane gedicht, fout pijprooster.
Advies: Geen geld meer eraan besteden. Thans uitgevoerde reparatie (nog garantie?) door ons laten keuren.

25/2'55 OC aan Vdg. Over geknepen en gescheurde pijpranden, cellophane. Stellen ons voor werk te keuren.
13/3'55 RGem aan (OC). Vdg zegt niet te kunnen repareren wegens uitzonderlijke droogte bij het orgel. Het lijkt dat hij de

boel saboteert en tracht van garantieverplichtingen af te komen door de droogte de schuld te geven.
28/3'55 Vdg aan OC. Verwarming dag en nacht aan. Orgel achter gordijn: Gebouw wordt voor alle mogelijk doeleinden

gebruikt.
9/4'55 OC aan R.C.Hudig te H. Wachten tot hout goed gedroogd is, lijkt juist. Vdg heeft tegen Hü gezegd beschadigde

pijpen te vervangen.
23/7'55 Kr aan (OC). Vdg meent opdracht tot reparatie te hebben uitgevoerd. Maar het is weer defect. Vdg wil er niets

meer aan doen.
7/11'55 Vdg. Niet ondertekende verklaring, dat hij voor 12/5'56 het pneum.o. onder toezicht van en met eindkeuring door

OC zal ombouwen tot mech.sleepl.o. dat bestand is tegen de temperaturen ter plaatse.
25/3'57 Orgel nog steeds niet klaar. Een thermo-hydrograaf in het orgel bewijst, dat Vdg's bezwaren ongegrond zijn.

Moeten we naar een andere orgm omzien?
24/5'60 KR aan OC. U heeft orgel gekeurd. Resultaat bedroevend. Hoe kon U dit goedkeuren? O is nu te koop. Voor wij U

betalen moet U maar eens komen kijken. 
10/6'60 OC intern aan Eé. Op verzoek voorz.: "grondig rapport".
• Correspondentie over nota's. Of die gezien het magere resultaat wel ingediend hadden moeten worden en:
z.d. Doeve aan de medewerkers, hoe men hier heeft gefaald. Voorstel geen verdere declaraties aan Hengelo Rem aan te

bieden, spoedig onderzoek door 2 of 3 man, dan nader beraad.
Gl.inv. 9/7'98.

Herkingen, Hervormde Kerk.
6/11'54 KV aan (OC). Dank voor rapport (dat er niet is). Verzoek Lfl prijsopgave te vragen.
24/11'54 OC aan Lfl. Verzoek offerte voor vervanging verroeste pennen tussen de ped.toetsen, stemkrukken Dulciaan,

aanbrengen ophanghaken voor gr. Dlc-pijpen. Daarnaast afzonderlijk schaderapport.
3/12'54 Lfl aan (OC). Nadere toelichting gevraagd. Zij hadden o al gerepareerd in '53.
20/6'56 OC aan Lfl. Opdracht herstelwerkzaamheden.
19/7'56 Lfl aan (OC). Dank voor opdracht, als KV accoord gaat met prijsverhoging.
17/9'56 KV aan (OC). Accoord met prijsverhoging. Kosten worden vergoed als na-schade. Lfl kan beter even wachten tot

herstel dak en plafond klaar is.
15/4'57 OC aan KV. Verslag eindkeuring. Werk conform offerte uitgevoerd.
20/5'63 KV aan Eé. Orgel ondervindt nog steeds gevolgen van de ramp in '53. Kan nu nog een beroep worden gedaan op



NRF?
28/5'63 OC aan KV. NRF beschouwt zaak als afgedaan.
6/6'63 OC aan KV. Over reorganisatie OC. U kunt Hü weer inschakelen, evt Ed of Eé.
17/8'64 OC aan KV. Verslag onderzoek orgel: Enkele defecten, die Lfl makkelijk kan herstellen. o.a. een

registermembraam.
Inv. 9/7'98.

's-Hertogenbosch, Gereformeerde Kerk, Jan Heinszstraat.
Progr. ingebr.nw o 2/4'49 V&vK.

's-Hertogenbosch, Hervormde Kerk.
12/9'51 (Fl) aan KV. Prijsopgaaf herstel doorgezakte Bazuinbekers.
4/10'51 KV aan OC. Advies gevraagd i.v.m. voorgaande.
28/12'51 (Fl) aan KV. Opsomming uitgevoerd werk aan pijpen (veel meer dan alleen de Bz-bekers).
31/3'52 (Fl) aan KV. Excuus dat opgave niet vooraf aan OC is doorgestuurd.
19/5'52 OC aan KV. Hoewel Fl al is betaald: Verslag kleine restaur.werk aan pijpen: Een aantal opmerkingen.
24/3'55 OC aan Fl. Nog geen voorzieningen getroffen betr. het genoemde in rapport 19/5'52.
25/3'55 Fl aan KV. Houten Sb16-pijpen door droogte opengesprongen. Voorstel: provisorisch herstel. Orgel zal een keer

een grote restauratie moeten ondergaan.
• Corresp. over komst Eé en Hü.
3/9'55 OC aan KV. Rapport en advies. Opsomming gebreken. Algehele restauratie geadviseerd. Restauratievoorstel.

Advies off.aanvraag bij goed bekend staande orgm's.
7/2'56 OC aan vL en Fl. Off.aanvraag voor herstel laden (met aanbr. verende sleepconstructie), mechaniek, beschadigd

pijpwerk, herstel oorspr. disp (VxC -> Wf2), nakijken windmachine.
23/4'56 Fl aan OC. Offerte.
1/5'56 vL aan OC. Offerte. Hierin bestaande disp.: 

Hw links, P8 B16 O4 Afsl B.C. Q3 Mxt2'3-6st T8,
rechts: Co5stdc Hp8 Gh4 Trm BC Calcant O2 Sch1'3-4st Afsl HW

Pos links: P8 Qd8 F4 Dlc8
Rechts: VdG8(doorl) Rf8 P4 VxC8 (c)

Ped links: Sb16 Kopp HW-Ped Bz16 Afsl.
rechts: OB8 O4 T8.
Vent, 2x2 keilbalgen. Voorstel toev. Rugw van 6 of 7 st.

18/9'56 OC aan KV. Geven voorkeur aan off. Fl.
17/11'60 KV aan OKW. Voornemen o (Bätz 1831) door Fl te laten restaureren onder advies van Dr M.A.Vente. Verzoek

plaatsing op mon.lijst en toekenning subsidie.
25/11'60 OC aan PCT. BS bij afschrift brief KV.
Inv. 9/7'98.

's-Hertogenbosch, Kathedrale basiliek van Sint Jan, beide orgels.
24/6'53 Orgel in de kath. basiliek van St Jan 's-Hertogenbosch, boekje. Hierin: Leon Verschueren Jr Ten geleide, Mr

A.Bouman Het grote orgel, progr. Inzegening gerestaureerde Grote Orgel 6/6'53, programma kerkmuziekcursus
10-13/7'53, Organisten van de St.Jan vanaf 1348, wijding koororgel 5/9'48. Afbeelding en fronten en speeltafels
van beide orgels.

i stuk, inv. 9/7'98.

Hess, Joachim. Dispositiën uit 1774. contact-negatieven van alle of bijna alle pagina's van een origineel exemplaar.
Inv. 9/7'98.

Heteren, Hervormde Kerk.
• Aantekeningen. Hierop een aantal (niet alle) reg.namen met afwijkende benamingen, bv Celeste en Doubl 2 (is 4),

schets waaruit blijkt: ronde middentoren, spitse zijtorens.
8/11'49 BRC aan OC. Over oorlogsschaderapport van Pels uit '47, dat niet gedetailleerd is. Moet P een nieuwe maken naar

huidige prijspeil of moet een andere orgm dat doen?
10/3'50 vL aan OC. Op verzoek disp. oude orgel uit H.: B16 P8 O4 Hf8 F4 Gmb8(c) Sal4 O2 T8.
11/5'50 vL aan OC. Specificatie materialen, arbeidslonen vlgs bijgaand plan: Orgel zodanig geleden (beschieting,

blootstelling aan weer en wind en moedwil van soldaten), dat praktisch nieuw orgel moet worden gebouwd met
gebruik van overgebleven materiaal. Nog eens de disp. Nu met toev C-f''', C-c'

22/8'50 BRC aan OC. Opgave vL verschilt zoveel van de eerdere opgave, dat Commissariaat voor oorlogsschade de
schade aan o te H laat taxeren door haar orgeldeskundige Streefkerk. Kan Eé daarbij aanwezig zijn?

24/8'50 BRC aan OC. S wil alléén orgel taxeren, daarna overleg.
9/1'51 vL aan ? Voorlopig schema vernieuwing orgel te H. Van bestaande o. gebruiken: cancellenraam der lade, Metalen

p na omsmelting. Disp.voorstel: P8 Qd16 Hp8 O4 Splf4 Q22 /3 Sq3st Mxt11 /3'4-5st Schalm8 aangehp C-f''' C-
d'.Lijkt onlogisch, Oct 2 vergeten? Die staat niet genoemd.

5/2'51 OC aan KV. Gaan accoord met ontwerp vL. U ook?
26/4('55) KV aan OC. In 1953 bleek dat geld oorlogsschade orgel was gebruikt voor de kerk. 7 à 8000 beschikbaar voor

orgel. Welke orgm?
30/9'55 OC aan KV. Niet verzonden: Volgende stuk is nagenoeg gelijk.
19/10'55 OC aan KV. Na gesprek: Door U bezocht o van vV met nagenoeg dezelfde mogelijkheden als het door vL

geoffreerde instrument beduidend goedkoper. vL: vuren kas, vV eiken. Geen compacte bouw mogelijk met
gebruik oude windkade (vL). vV bereikt bij intonatie aanmerkelijk betere resultaten dan vL.

1/5'56 Ds Sinke aan OC. KV heeft vV-pos besteld en verzuimd U dit mede te delen. Kan Hü eindkeuring verrichten?



3/5'56 OC aan KV. Dat doen we (maar daarvan is geen rapport vO)
Gl.inv. 9/7'98. Ik weet dat het o van v.Druten was. Die bouwde gewoonlijk zeer klassieke fronten met spitse zijtorens (vO).

Hijken, Hervormde Kerk.
2/3 BRC aan Hü. BS bij ontwerptekeningen nieuwe kerk, aangepast aan Kerkorde.
1 stuk met afschrift. Inv. 11/11'98.

Hijkersmilde, Hervormde Kerk,"De grote Koepelkerk te Middensmilde"
(KV Hijkersmilde-Kloosterveen)
• Kladjes, waaruit disp. blijkt: I. Hf8 B16 Ged8 Nh4 Co5 Mxt4stdc Fg16dc T8dc P8 P16dc O4 O2 Mxt4bs Fg16

T8bs II. P8 H8 Vdg8 O4 Tremolofl4 F4 F2 VH8 aangehP aan I, Pedk II pneum. tremolo. Opsomming gebreken
Mxt gr,oct. ontbr.

30/6'50 Fl aan Eé. Plan wijziging in: Qd16 P16dc Ged8 O4 Nh4 O2 Co Mxt(aanv.gr.oct) Fgt16 T8(nw) II P8 Hp8 Viola 8
O4 F4 N22/3 (van tremolofluit) F2 Mxt of Sch nw, VH8 (nw) Ped B16 (afk van I) O8(nw koper) O4(nw tin)
Pedk(nw) Nw Trem. Revisie, houtw.bestr. etc.

18/8'50 M.Molenaar te H.Sm. aan Eé. Oorspr, bestek 21/9 1838 teruggevonden. Verschil met huidige toestand: Op Hw ook
F2, "Tremolo" bijgepl. (zwev. gestemde Fluit 4).

17/10'55 ? aan ? Offerte. Weer anders dan 30/6'50: P16 in orgel bewaren, Co naar pl P16, Tremf naar plaats Co als N22/3

Sch2-3st op pl. Fl.tr. Vrij ped., evt. voorbereid als 30/6'50. Dubbelverende slepen (dus waarsch. Fl).
• Daarna correspondentie over adviseurschap Vente, die het orgel op de mon.lijst liet plaatsen, terwijl het

dunwandig pijpwerk had, veranderd was en waarsch. nog verder veranderd zou worden. Over kwaliteiten van
Vente. PCT gaf toestemming, omdat OC te laat was met reacties.

26/1'57 OC aan PCT. Overzicht van alles.
Inv. 11/11'98.

Hillegom, Hervormde Kerk.
18/6'64 PCTZH aan OC. Brief ontv. van KV Hillegom, waarin zij op grond van uitspraken over de SOC in Mr Bouman

Orgelland niets met de OC te maken willen hebben. Mechanische orgels hebben net als pneumatische. delen die
verslijten. Een zinken front is goedkoper en verkleurt niet. Over onbekendheid met Bik. Bestaat 150 jaar rest. Den
Haag Luth. Orgel Abbenes in '51 geplaatst door (kennelijk) vV (6 st) nu niet meer bespeelbaar. etc. Gillende
Mixturen naar Arp Schnitger, insinuaties over steekgelden.

27/6'64 OC aan PCT. Over onjuistheden in vorige: O Luth. Den Haag niet in onderhoud bij BikL maar bij BikA.
Opmerkingen over boek van Bouman. Adviseur der KV is S.P.Visser, vroeger in dienst geweest bij maker
Hillegomse orgel. PCT zou over de volgende opmerkingen opheldering moeten vragen: "zwager adviseur", met
wiens hulp een "opgekweekt loodgietersbedrijf in Utrecht uit de grond is geschoten", ...leden van de commissie
"wier relatie met orgelbouwers zich weerspiegelt in de grootte van hun auto".

27/6'6 OC aan Generaal College van Toezicht der Ned.Herv.K. BS bij afschr brieven van PCT van 6/5 en 8/6 en de
antwoorden daarop. 1

14/7'64 OC aan PCT. Of al navraag is gedaan bij KV.
Ingevoerd 7/5'97. Het Hillegomse orgel was van Standaard.
1.  met 8/6 zal 18/6 bedoeld zijn. Er is ook correspondentie in SO-archief.

Hilvarenbeek, Hervormde Kerk.
z.d. Waarsch. Eé. Geschreven klad aan KV (door OC te verzenden). Waar in het gebouw een o wel en niet kan worden

geplaatst. 1 kl ca 4 st is voldoende, bv door Eé genoemde vV positief.
2/1'53 Spiering aan KV. Aanbod gebr.o.:P8dc Hp8 O4 F4 Q3 O2 alles b/d of een tweede: nieuw, iets duurder.
17/1'53 Standaard, Schiedam aan KV. Aanbod gebruikt orgel 36 jaar oud, kegellade, opgeslagen in lege pastorie in Tholen.

Disp vlgs bijlage (hoort hier waarsch. bij) B16 P8 Gmb8 Hp8 O4 Wf2 Trem Ped Sb16 Mank (!) 4 vaste C.
Voll.inv. 9/7'98.

Hilversum, Gereformeerde Oosterkerk, Minckelerstraat.
Stukken die zowel over de Oosterkerk als de Torenlaankerk handelen of waarvan niet is vast te stellen welk van beide kerken ze
betreffen, bevinden zich in de map Torenlaankerk.

11/7'64 C.Trappenburg, H'sum, arch. aan Vdg. Bijgaand tekening gaanderij in aanbouw zijnde O.kerk. Zie reactie hierop
18/7'64 map Torenl.k.

z.d. en 8/5'67 (Vdg) 2 frontontwerpen 1.
15/2'68 GKerk aan "Broeder en/of Zuster". Uitnodiging ingebr.n.o. Oosterkerk op 22/2.
20/2'68 (Eé) aan CvB. Eindkeuringsrapport. Opdracht was gebaseerd op 2 gelijke ontwerpen. Veranderingen door niet-

plaatsen op de galerij bracht veranderingen met zich mee, die het geheel ten goede zijn gekomen en niet in
rekening zijn gebracht. Door merklwaardige akoustische verhoudingen in de kerk moesten mensuurwijzigingen
worden doorgevoerd. Positief oordeel over klank. Oppassen met verwarmen.

Knipsel in archief aanw.: P8 Rf8 O4 Gh2 Mxt4-5st Brstw Hp8 Rf4 P2 N11/3 Reg8 Ped Sb16 P8 C-f''' C-f'
1. Het gedateerde ontwerp komt overeen met het knipsel. Het andere zou een voorloper kunnen zijn daarvan (of voor beide o's?). Hier nog tussenvelden diatonisch.
Inv. 10/7'98.

Hilversum, Gereformeerde Torenlaankerk.
Veel stukken handelen ook over de Geref. Oosterkerk.
Ombouw door arch.v.d.Zee.
5/2'59 CvB aan Eé. Rapport over o Torenl.krk gevraagd (na contact M.Geerink Bakkere met Eé en Hü). Veel stof in orgel

gekomen door verbouwing. We hebben voorkeur voor restauratie, boven algehele vernieuwing.
6/1'62 CvB aan Eé. Uit rapport Hü en U: enige mogelijkheid: nieuwbouw. Verzoek daarbij nu als adv. op te treden.
19/9'62 CvB aan Eé. Over verslag excursie naar Arnhem en Apeldoorn. Verzoeke in overleg met M.Voorberg te komen tot



ontwerp voor o Trlkrk. Dan prijsopgave vragen bij vV en Lfl.
16/10'62 Eé aan Voorberg. Disp.voorstel P8 Hp8 O4 Wf2 Mxt4-6st (T8) Brstw Hp8 Rf4 P2 O1 Rg8 Ped Sb16 P8 (Fg16)

Sch4 C-f''' C-f'.
30/10'62 (Eé) aan Lfl en vV. Off.aanvr. vlgs voorstel 16/10.
12/11'62 Lfl. aan Eé. Offerte.
20/11'62 vV aan Eé. Idem. Zonder T8 en Fg16 wordt toch daarvoor plaats ingeruimd, omdat anders orgel opnieuw moet

worden getekend.
16/2'63 Eé aan CvB. Commentaar op offertes. vV was goedkoper!
9/8'63 Eé aan CvB. Bijgaand offerte Vdg (verm. volgende stuk), op Uw verzoek samengesteld na bezoek Glanerbrug.

Vdg heeft inmiddels voor Amsterdam West (arch.Zanstra) opdr voor soortgelijk o ontvangen.
z.d. Vdg aan? Offerte voor P8 Rf8 O4 Splf4 *Q3 O2 Mxt11/3'4st Brstw Hp8 Rf4 P2 *Sq2st(a) O1 Rg8 Ped Sb16 P8tr

C-f''' C-f' 3 kopp
30/4'64 E.Fijn van Draat te H (CvB) aan Eé. Maximum bedrag. Nog een orgel nodig voor in aanbouw zijnd kerkgebouw,

disp.voorstel hiervoor van de organist (lijkt veel op dat van 16/10'62.). FvD vindt persoonlijk: stemmen
reserveren. Er komt wel eens een gift ...

6/5'64 Vdg aan Kr. Offerte voor P8 Rf8 O4 Gh2 Mxt11/3'4-5st Brstw Hp8 Rf4 P2 N11/3 Rg8 Ped Sb16 P8tr 3 kopp C-f'''
C-f'. Door Eé 4 reg bijgeschreven. Prijsvermindering bij 2 gelijke o's.

15/5'64 Eé aan CvB. Commentaar op offerte waarin hij (Eé) enige kleine wijzigingen heeft aangebracht.
5/6'64 vV aan Eé. Bijgaand de offerte 1.
11/6'64 Eé aan CvB. Commentaar op off's Vdg en vV voor 1 of 2 o's. Prijsverschil niet in overeenstemming met

kwaliteitsverschil. Dus adv. opdr. Vdg.
15/7'64 Vdg aan ? Orgel "Middenkerk te Hilversum" (uit latere verwijzigng blijkt dat het de T.l.k. betreft). Prijs voor

grotere dispositie Hw Brstw Ped.
18/7'64 (Eé) aan CvB. Commentaar hierop. Betr. Oosterkerk. Arch. te optimistisch over gewicht orgel. Moet nog

gesproken over juiste plaats orgel (zie brief 11/7'64 in dossier Oosterkerk.
20/8'64 FvD aan Eé. De geoffreerde meerprijzen zijn niet te verwezenlijken.
26/8'64 (Eé) aan CvB. Over opdracht aan Vdg, Over vormgeving en plaatsbepaling contact met architect(en). U wilt geen

2 gelijke o's.
26/8'64 (Eé) aan Vdg. Opdracht 2 orgels.
10/6'65 (Eé) aan CvB. Antw gevraagd op vraag of ontwerp Torenl.k. moet worden gewijzigd.
15/7'67 (Eé) aan CvB. O Oosterkerk komt naast preekstoel i.p.v. op galerij. Daardoor geringe wijzigingen. Torenl.k.: O

kan na interieurwijziging niet op galerij maar boven preekstoel, speeltafel opzij.
30/10'67 P.Lieste te H, Plattegrond Toerenl.k.
19/7'67 FvD aan Eé. Nog niet definitief afgesproken dat o in Tlk niet op galerij kan komen. Niet accoord met

prijsverhoging door andere plaatsing.
14/2'68 FvD aan Eé. Accoord met prijsopg. Vdg. Voorberg wil dat ped.laden later uitgebreid kunnen worden.
19/10'68 Adv.comm rest. Torenlk aan Eé. Bijgaand nieuwe tekening orge; T.l.kerk als basis voor gesprek.
16/1'69 Vdg aan CvB. Nieuwe disp voor Torenl.k. nu met rugwerk

Hw P8 Rf8 O4 Gh2 Mxt11/3'4-5st Rw Hp8 Rf4 P4 O2 N11/3 Sch1'2st Kh8 Trem Ped Sb16 P8tr 3 kopp.
1/2'69 Eé aan CvB. Commentaar op vorige.
5/4'69 (Eé) aan Vdg. CvB accoord met offerte 16/1. Verzoek pedaallade voor latere uitbreiding geschikt te maken.
3/10'69 Vdg. Ontwerptekening orgel met Rugwerk.
10/10'69 Vdg aan Eé. BS bij tekening en disp. vlgs 16/1'69 met mensuren en voorbereide Fg16.
14/7'70 Eé aan CvB. Verslag eindkeuring. Zangrijk en muzikaal geïntoneerd. In toekomst zal waarsch. P8 iets moeten

worden afgezwakt en Sb iets versterkt. Het geluid moet zich eerst "zetten".
Gl.inv. 10/7'98.
1. niet aanwezig. Ik heb het idee, dat men nu het grotere orgel wilde bekostigen door verhuur aan een muz.school.
Van de rekeningen moet nog wel zijn na te gaan wat bij de Oosterkerk hoort. Maar daar heb ik geen zin in!
Het oude o van de Torenlaankerk was een historisch orgel, afkomstig uit een RK schuilkerk in Alkmaar. Het staat nu in de Herv.K. te Lochem (vO).

Hilversum, Hervormde Bethlehemkerk.
(Nwgebouwde kerk, arch. Zuiderhoek)
2/10'61 OC aan BwComm. Zullen (na tel.gesprek van advies dienen. Ed zal zich met U in verbinding stellen. Aan KV:

Ook BwComm wijk 6 (F) heeft zich tot ons gewend.
20/9'62 OC aan vV. Off. gevr voor Hw P8 Rf8 O4 O2 Mxt4-5st T8 Rw Ged8 P4 Rf4 Wf2 Q11/2 Ssq2st Sch2-3st Kh8

Trem Brstw Ged8 F4 P2 O1 Reg8 Trem Ped B16 (metaal) O8 O4 Fg16 Sch4 2 mank 2 pedk. met prijsverh bij toev
van Hw Spf4 en Q3 Brstw Reg16 Ped T8.

5/11'62 OC aan A&B en Marcussen nagenoeg gelijkluidend.
7/11'62 vV aan KV. Offerte.
8/11'62 Marcussen (Zachariassen) aan OC. Zien af van maken offerte, omdat ze zijn overstelpd met opdrachten.
15/11'62 A&B (Brunzema) aan OC. Offerte.
21/1'63 A&B aan OC. Verbeterde offerte.
20/11'63 Ed wegens eervolle benoeming bij het Rijk niet meer voor OC werkzaam. Kan Hü hem vervangen?
25/11'63 KV aan OC. Ed zou adviseren voor o van f 50000. Hij legde ons een o voor van f 115000. We willen geen andere

medewerker deskundige.
3/12'63 OC aan KV. Na navraag bij Ed: Aanvankelijk alleen contact met bouwcommissie. Eerstgenoemde bedrag m.i. lang

niet toereikend. Bouwcommissie heeft nooit bezwaar gemaakt.
18/3'67 KV aan NOV. Gevr één of meer namen van personen die capabel zijn te adviseren over de toestand van een oud

orgel, dat wij kunnen kopen. We willen geen advies meer van de OC.
10/8'67 Lfl aan WijkKV. Plan minimum-orgel met prijs. Hw P8 Rf8 O4 F4 SO2 Mxt4st T8 Nevw Hp8 Rf4 P2 Sfl1

Sq2st(g) Dlcreg8 Ped Sb16 Ged8 Rsp4st Fg16 Sch4 3 kopp. Nevw kan als Brstw met door trede te openen luiken.
25/10'68 Lfl aan KV. Offerte. Nu op verzoek van Ds vd Steen aan Centrale KV gericht. Zelfde disp. Zelfde prijs.
27/10'68 KV aan (OC). Mededeling voorgaande. We willen Eé als adviseur.
8/11'68 OC aan KV. Reactie. Accoord met Lfl en Eé. Voorstel dat Eé en Hü eerst de kerk gaan bezien.



1/2'69 Eé aan KV. Voorstel bezoek aan kerk met Hü en Bartlema (de organist).
10/2'69 Eé aan KV. Resumé bespreking. Overeenstemming over disp.
11/2'69 OC aan KV. Geheel accoord met disp (die van de offerte). Opdracht moet hem vóór 14/2 bereiken, anders geldt de

levertijd niet meer. Maar erst toestemming PCT!
21/2'69 PCT aan HGem. Goedkeuring.
25/2'69 KV aan Eé. Machtiging opdracht aan Lfl.
21/4'69 Lfl aan Eé. Wanneer zij nu kunnen leveren.
17/5'69 Eé aan KV. Levertijd verlengd, doordat zij juist een andere opdracht kregen. Over overleg met architect betr.

frontontwerp.
9/7'69 (Eé) aan Lfl. KV wil ondertekening contract. Hoe dit geregeld moet worden.
25/3'70 Lfl. Ontwerptekening.
22/4'70 Lfl aan Eé. Meerkosten en kosten pedaal 1.
29/4'70 Lfl. Ontwerptekening.
20/7'71 OC aan KV. Over verdere afhandeling door J.G.Eé.
sept'71 plOC aan "L.S." Uitn. ingebrn op 8/9.
11/9'71 Eé aan KV. Advies laatste termijn te betalen, keuringsrapport komt spoedig.
18/10'71 Eé aan KV. Eindoordeel met niets dan lof. Op Brstw is nu sprake van Q 2 2/3 en Terts 1 3/5, die de

gebruiksmogelijkheden vergroten.
5/11'71 OC aan KV. Verslag eindkeuring. Veel lof. T8 zou nog iets karakteristieker geïntoneerd kunnen worden.
Gl.inv. 10/7'98. (2 stukken uit map GoedeH.k. afkomstig)
1. Dat dit is gewijzigd blijkt uit dispositie, ontleend aan in archief reeds aanwezig progr. ingebrn op 8, 9, 10 en 12/9'71. Hw P8 Rf8 O4 Spf4 SO2 Mxt11/3'5-6st T8

Brstw Hp8 Rf4 Q22/3 P2 T13/5 Siffl1 Reg8 Trem Ped Sb16 P8(tr) O4 Fg16 Sch4 3 kopp.

Hilversum, Hervormde Diependaalse Kerk. Zie dossier Grote Kerk.

Hilversum, Hervormde Grote Kerk.
Ook stukken over de Diependaalse kerk.
• Aantekeningen, dispositie Gr.K. en Diependaalse Kerk.

Grote kerk.: Leichel & Zn, Lochem
I. P8 O4 Q3 O2 Mxt4 B16 Hf8 B16 Dlc8 Rf4 Cello8 Cornett Fagott16 T8
II. Clar8 Gmb16 Vpr8 VdG8 Aeo8 VxC8 Lflged8 Fug4 Flh4 Harm.aeth22/3'3st
Ped Flb8 Cllo8 Ob8 Sb16 Pb16 T8(doorsl) Bz16 geen zw afsl V.W. (?) Trem Calc 3 kopp disc.oct.k. 4 vaste C.

Kniezwel beweegt slecht.
Fug afsn 2', nw membr, Cellobas -> Korbas 4'
Diepend.kerk. Van Dam, / Van Leeuwen 1928.
Hw P8 B16 Hf8 Vd'am8 O4 O2 Mxtbas2-3st Co5st T8
II Vp8 Hp[8 VdG8 VC8 Rf4 BH8
Ped Sb16 Gedb16 2 ged 8 Ob8 3 vaste C autP. 5 koppels

9/9'49 OC aan Dolf Hen. Verzoek binnengekomen in zake restaur. o's Gr.K. en Diependaalse K te H.
23/12'49 OC aan Eé en Hen. Waar blijft rapport?
11/1'50 OC aan KV. Advies.

Grote Kerk: Over vervuiling, niet werkende kniezwel (te vervangen door Zweltrede), membranen hoeven nog niet
vervangen, houtworm. Welke p. slecht aanspreken, disp.wijziging afgeraden: "daar het orgel krachtens zijn type en
dispositie een instrument is uit de achter ons liggende romantische periode. Uit dien hoofde is de bestaande
dispositie volledig en wil het ons net verantwoord voorkomen veranderingen aan te brengen, die suggesties naar
een ander orgeltype doen." Opgave dK vrij prijzig en veel te weinig gedetailleerd.
Diependaalse Kerk: Vervuiling. Orgel vertoont weinig gebreken. Er wordt in het orgel gerookt. Aantal
kleinigheden veroorzaakt door stemmer. Grote restauratie niet nodig.

Het volgende handelt alleen over de Grote Kerk.
10/6'50 dK aan G.v.Ravenzwaaij te H. Prijsopgaaf restauratie o Gr.K. Schoonmaak, anti-houtw beh. vern. van alle

membranen, werk aan ped.klavier en rest speeltafel, vervanging pneum. kniezwel door mech. trede, aanbr,
voorrelais voor man II, wijz. disp., speeltafel onder motorwind zetten ipv wind uit mag.balg. Registers verv, door
wippers.

z.d. OC intern Voorz. C.Spoor aan medewerkers-deskundigen. Over de zaak Hilversum. Hilversum wil met OC in zee
en Ed als adviseur.

5/9'50 KV aan Haveman. Verschil rapporten dK en Uw commissie zo groot, dat we verzoeken rapport dK aan dat van U
te toetsen.

8/9'50 OC aan KV. Zullen off. dK toetsen aan eigen gegevens.
23/10'50 OC aan KV. Inzichten dK en OC te ver uiteen, voorstel ook andere orgm offerte te laten opstellen.
6/11'50 (OC) aan Fl. Raport over o gevraagd.
29/11'50 Fl aan OC. Drie mogelijkheden: A. Beperking tot allernoodzakelijkst onderhoud en sparen voor nieuw orgel. B.

Revisie pneumatiek, schoonmaak, anti-wormbehandeling, zoadat het weer 50 jaar mee kan. C. Als B. maar met
veel verbeteringen: winddruk, intonatie, dispositie, uitspraak verbeterinen, verpl. speeltafel die dan electrisch moet
worden. B. lijkt meest reëel. Beschrijving daarvan met prijsopgaaf.

5/1'51 OC aan KV. Voorstel gesprek.
31/1'51 OC aan KV. Advies vlgs afspraak uitgaand van plan A van Fl. Schoonmaak, herstel speeltafel, verv, membranen

alleen waar nodig, antiwormbeh. Trede ipv kniezwel. Stemmen en afregeling tractuur zoals gebruikelijk bij
generale stemming. Welke orgm moet dat doen?

14/2'51 OC aan Fl. Opdracht allernoodzakelijkst onderhoud en de punten als in stuk 31/1.
23/2'51 Fl. aan OC. Prijsopgave daarvoor.
26/2'51 OC aan Fl. Accoord met prijs.
7/6'51 OC aan KV. Enige aanmerkingen op door Fl. verricht werk.
8/6'51 Fl aan OC. Zullen het in orde maken. Met Xylamon voorzichtig zijn als o niet is gedemonteerd. Mag niet met



metalen delen in aanraking komen.
11/10'51 Fl aan Hen. Hoe piepen van pedaal is verholpen.
26/10'51 OC aan KV. Werk thans (na moeilijkheden wegens slechte staat instrument) naar behoren verricht. Als pedaal weer

gaat kraken moet men zich tot Fl richten.
Gl. bijna voll. inv. 10/7'98, aangevuld 18/11'98.

Hilversum, Hervormde Goede Herderkerk.
(Wijkgem. 7) Arch. Geels, Arnhem.
17/4'61 KV aan OC. Schakelen U in voor orgelvoorziening in 2 in aanbouw zijnde kerken.
22/6'61 Ed zal zich met U in verbinding stellen.
27/10'61 OC aan Fl, Lfl, dK en vV. Off.aanvraag voor: Hw P8 Rf8 O4 Gh2 Mxt4-5st T8 Brstw Ged8 Rf4 P2 O1 Rg8 Ped

Sb16(metaal) P8tr Fg16 Sch4 3 kopp Hw en ped op één lade.
31/10'61 Lfl aan OC, offerte.
2/11'61 Fl aan OC. Zal offerte indienen als levertijd van 3 1/2 jaar geen bezwaar is.
3/11'61 OC aan Fl. Willen toch off.
15/11'61 vV aan Bwcomm Ghkerk. Offerte.
15/11'61 ? aan OC. Offerte.
28/11'61 dK aan OC. Offerte.
11/12'(61) Bwcomm aan OC. Jaar geleden eerste contact met Ed. Nu zijn we nog even ver. Welke orgm's zijn aangeschreven?
12/12'61 OC aan Bwcomm. Bespreking off's kan beste mondeling met Ed.
1/2'62 OC aan Bwcomm. Vergelijking offertes.
6/2'62 Bwcomm aan OC. Na rondreis met en vergadering met Ed besloten tot opdr. vV.
28/2'62 OC aan vV. Opdracht namens Bwcomm.
• Corresp. over beluisteren akoustiek, tekeningen der kerk, Bwcomm wordt weer ongeduldig.
11/3'63 vV aan OC. Bijgaand fronttekening en tekening voor vlonder achter orgel om tongwerken te kunnen stemmen,

hetgeen in dit geval niet met trapje of ladder kan.
20/11'63 OC aan Bwcomm. Ed nu bij Rijk werkzaam. Kan Hü zijn plaats innemen?
3/12'63 OC aan BwComm. Wat Ed schreef over zijn correspondentie met Geels over de verbetering der akoustiek.
10/12'63 OC aan KV. Geels wilde op grond van een akoustisch advies, dat de latten van het plafond niet aan elkaar sloten.

Boven de latten kwam een glaswoldeken. Zoals OC en orgm verwachtten had dit zeer negatieve invloed. Nu orgm
gaat intoneren, advies: Openingen doen dichten 1.

1/4'64 Progr. ingebruikneming orgel. Hü speelde.
31/8'64 OC aan Bwcomm. Keuringsrapport met niets dan lof.
Gl.inv. 10/7'98.
1. Of dat is gebeurd blijkt niet uiot de stukken.

Hilversum, Hervormde Kerk a/d Laarderweg.
z.d. Vlugschrift Sanders met disp. en foto.

I. B16 P8 Rf8 Vln8 Dlc8 O4 Opf4 Mxt2,3,4st T8
II.in zwelk en uitgebouwd tot 68 tonen Vp8 VdG8 VxC8 Hp8 Salt4 Floct4 N22 /3 Wf2 BH8 Tremolo vac.plaats
Ped Vlnb16 Sb16 B16(tr) Fb8 Ob8 Kb4 tr
Veel koppels, gencr, VC, vaste C, AutP, TwAf, Hrvrij, C-g''', C-f'. Waarderend woord van T.Telman

Inv 2/9'98.

Hilversum, Hervormde Maranathakerk.
18/8'53 OC aan E.G.Middag te H. Hoe staat het met de plannen?
17/10'55 KV aan (OC). Plan orgel, dat in de NwK "te Uwent" ligt opgeslagen, vh in Overtoomkerk, aan te kopen.

Bemiddeling gevraagd.
2/3'56 KV aan (OC). Na bestudering van Uw rapport zien we af van overname o Overt.k.
2/8'56 OC aan KV. Vernomen bouw Nw kerk, etc
18/3'58 Gen.Fin.Raad. Opheldering gevraagd over advies, dat zij niet hebben ontvangen.
25/3'58 OC aan Centr coll v Toezicht der Herv K. Over onderzoek Eé en Hü aan vm o Overt.k. in bijzijn Bouman, die hert

van vroeger goed kende. Over advies dat op 20 jan is gegeven.
17/4'58 Gen.Fin.Raad aan OC. Excuus voor vergissing.
23/4'59 OC aan PCTNH. Orgelplannen in Mar.k. te H in vergevorderd stadium zonder advies OC.
31/8'59 OC (Doeve) aan PCT. Idem
12/9'59 PCTNH aan OC. Kunnen nu niet anders meer dan goedkeuren.
Voll.inv. 2/9'98
In archief aanw. progr. inger.n. dKoff adv W.J.vd Hoeven
Hw P8 Rf8 O4 F4 Gh2 Mxt5-6st Cmb3st T8
Rw P4 Hp8 Qd4 O2 Q11/3 Sch4st Sq2st Kh8
Ped Sb16 O8 O4 Rsp4st Bz16
frp koper

Hilversum, NCRV studio (Sweelinck-orgel). 2 foto’s en folder met foto.

Himmelpforten. Boekje van Alfred Hoppe.

Hinsbeck-Niederrhein, St Peter. Seiffert 1962, foto en dispositie.

Höckelheim, Evangelisch Lutherische Kirche. 1965 Janke, foto en dispositie.



Hoedekenskerke, Hervormde Kerk.
11/7'49 vV aan OC. Prijsopgaaf voor: schoonmaak, etc, aansl. el.motor, Gmb8 -> Qd8, F4 (open) veranderen in Ged F en

opschuiven
z.d. Aantekeningen
Voll.inv. 2/9'98

Hoensbroek, Hervormde Kerk.
3/8'53 OC aan KV. Hoe ontwikkelde de zaak zich verder?
Voll.inv. 2/9'98

Höganäs kirke. 1958 Marcussen foto en dispositie.

Hohnstedt, Evangelisch Lutherische Kirche. 1963 Janke foto en dispositie.

Holten, Hervormde Kerk.
z.d. Aantekeningen, 2 vel
19/5'52 (OC) aan KV. Rapport. O geb ca 1855. Maker? gegevens in archief? Onverantwoorde wijzigingen: fr verv. door

zink, I. VdG verm. ipv Q 3, O 4 vern. II. Sal hoort niet in dit orgel, Gr.p. O4 verv. door zink, laden lek, etc. We
willen vV offerte vragen o.a. ook verb. T8

29/11'52 OC aan vV. Off.aanvr.
13/3'53 KV an OC. Klacht over laat optreden.
16/3'53 vV aan KV. Prijsopgave.
17/2'54 KV aan OC. Vragen waarom alleen aan vV offerte is gevraagd. Genoemd Fl, vL, Sa.
24/5'54 OC aan KV. vV is 't beste voor restauratie van een lade met sponsels, Sa komt niet in aanmerking (gezien resultaat

Noordwijk-binnen). Opsomming goede resultaten van vV.
25/5'54 OC aan KV. Zojuist vernomen, dat vV haar offerte intrekt: Calculatie was te laag, verder nieuwe opdrachten.
26/5'54 OC aan KV. Met welk bedrag vV haar offerte verhoogt.
• Enige brieven OC met korte mededelingen of vragen.
27/11'54 KV aan (OC). Financiën laten restauratie vlgs uw plannen niet toe.
Gl.inv. 2/9'98

Holwierde, Hervormde Kerk.
11/8'53 vV aan KV. Offerte voor nw o. in bestaande kas.
I. P8 Rf8 O4 O2 Mxt2-3st Sxq3stdc
II. Hp8 Gdf4 Qd2 Cmb2st Kh8
2 ped.koppels en man.k.
11/5'55 OC aan H.Lesterhuis, pres KV te H. In afwachting op keuringsrapport advies orgm uit te betalen.
18/5'55 OC (Schokking) aan KV. O. behoort tot beste, de laatste tijd in Nederland gemaakt.
4/6'55 OC aan Moderamen Gen.Synode der Ned.H.K. Over de ingebruikneming van het o. op 20/5'55. Voor pedaal (nog)

geen geld.
- Foto.
Ingevoerd 1/10'97.
Aanvullingen (vO)
De disp. die het orgel kreeg wijkt aanzienlijk af van die in de offerte:
I. P8 Rf8 O4 Gedf4 Ssq2stdc Mxt4-6st  II. P4 Hp8 Vlf2 Sch2-3st Kh8.
3 norm.koppels. C-f''', C-d'. Kas uit 1668 in 1950 gerestaureerd. Dr Doeve (lid OC) was hier predikant. Schokking verzorgde de overdracht, Ous speelde het in. Lade II
boven de ruimte die zich bevindt tussen beide laden van I. (HO '55 p 75 en eigen waarneming).
De kas zou in 1950 zijn afgeloogd (K/Z). Volgens encyclopedie van Nederlandse orgels vond de restauratie der kas in '51 plaats.
De oude frontpijpen en enkele registers waren voorheen nog aanwezig (mondelinge mededeling).

Nadere gegevens, meegedeeld door D.Molenaar:
C-f''' C-d'. Verticale stijl geplaatst in 1955.
P8 E-a' in front, rest binnen, ook C-Ds open
P4 C-b in front.
Mxt.       Sch.   Sesq.
C 1 1/3 1 2/3 1/2 2/3 1/2
c 2 1 1/3 1 2/3 1 2/3
c' 2 2/3 2 1 1/3 1 2/3 1 1/3 1 2/3 2 2/3 1 3/5
c'' 4 2 2/3 2 1 1/3 1 2/3 2 1 1/3 1

Honselaarsdijk, Hervormde Kerk, "De Voorhof".
2/9'66 Arch.bur Key, Den Haag, 2 ontw.tekeningen gevels en pl.grond.
28/6'66 OC aan KV. Reactie op verzoek advies orgelbouw in nieuw te bouwen kerk.. Onzeker over plaats orgel. Bezwaar

tegen plafondbehandeling. Opmerkingen over radiatorverw. 6 vt o van 7 st. geadviseerd.
Over vraag gebruikt o Evang.gebouw: Dekker, P8 (F), B8 VdG8 O4 Fld4 Mxt3st (Later bijgepl.) Trem. geen ped.
pneum zink, kernst expressions, geen eig. kas. Niet aanbevolen, wegens slechte kwaliteit, grote afmetingen en
plaats organist. Evt tijdelijk in overbruggingsperiode. Die overpl. zou De Graaf Ede kunnen doen. Geen electron.
"orgel". Adv. kiezen: Talsma, Bolt of Eé.

14/11'66 KV aan OC. Eé gekozen.
6/3'67 TNO aan arch. akoustisch advies.
21/3'67 Idem, betr. wijkzaal en cath.zaal en andere zalen.
28/4'67 Eé aan B&T, Fl, Lfl, Vdg en vV. Aanvraag offerte voor P8 Rf8 O4 Spf of ged 4 O2 Wf2 Mxt4-6st T8 C-f''' C-f'.

Afz. post voor Qd 16 en voor deling Mxt en T in b/d.
mei/jun '67 Offertes: 3/5 Lfl, 9/5 Vdg, 10/5 B&T, 12/5 Fl, 1/6 vV (ook van een 2 kl o.)
31/7'67 KV aan Eé. Over datum bespreking offertes. Adv. gevraagd over Heyligersorgel.



21/2'68 (Eé) aan Vdg. Over uiterste prijs met pedtr Qd16, geen loonsverh. doorberekenen, oplevering in één jaar. Hiervan
KV op hoogte gesteld.

21/2'68 (Eé) aan KV. Overzicht offertes. Minimum is toch wel 9 st incl. ped.transm. Lage prijzen: B&T die lange levertijd
heeft en Vdg (zijn condities).

12/3'68 (Eé) aan Vdg. Opdracht namens KV. (geen reg.delingen).
z.d. Vierdag, ontw.tekening orgel.
20/2'67 Key. Indeling lit.centr.
15/12'68 (Key). 4 schetjes orgel en 1 van "wand met orgel".
16/12'63 Key aan KV. Bijgaand schetsjes orgel en wand. Wij willen asymmetrische opbouw, andere invulling "panelen"

boven de pijpen, geen afsluiting aan de bovenkant die op een dakgoot lijkt. paranapine ipv eiken.
19/12'68 Key aan Eé. Vernomen: pijpopstelling kan niet gewijzigd, Eiken nodig voor klankkwaliteit. Verzoek met overige

wensen zoveel mogelijk rekening te houden.
21/12'68 KV aan Eé. Uit gesprekken met org. blijkt dat deling Mxt en T toch wel wordt gewenst. Mening gevraagd.
27/12'68 (Eé) aan KV. Over datum overleg met o.m. architect. Reg.deling heeft zin bij begeleiding.
20/1'69 KV aan Eé. We hebben Vdg opdr tot reg.deling gegeven.
12/9'69 OC aan KV. Reactie op uitn. ingebr.n. op 18/9.
16/10'69 (Eé) aan KV. Keuringsrapport. Mensurering in dc nog wat verwijd i.v.m. dit gebouw. Onvoorwaardelijke

goedkeuring. Voorstel datum goede afloop te vieren in Utrecht bij o Nic.k.
Gl.inv. 2/9'98.
In de map bevond zich ook nog een aanbod van Van Leeuwen. Kerk niet genoemd. Ingevoerd onder Leeuwen Willem van, Leiderdorp.

Hoogersmilde, Hervormde Kerk.
21/10'49 OC aan Hen. Ds Spaling te H berichtte: o in noodtoestand. Gekocht voor 3 jaar verm. van Reil, afk. uit een RK te

Asd. B16dc Hp8 Rf8 VxC8 P8 P4 V8 P8dc O2 Co? Tremola.
24/10'49 Kr te Heerde aan Ds Spaling. Antwoord op inlichtingen over Reil. Van Duitse afkomst. Houding in bez.tijd goed,

goed gezin.
1/7'50 Reil aan OC. Lade in orde gemaakt. Deze gaat maandag weer naar H.
3/7'50 Sp aan Haveman. Onderdelen gearriveerd.
8/7'50 OC aan Sp. Eé zal de zaak ter plaatse in ogenschouw nemen.
8/7'50 OC aan Reil. Doordat wij geen bericht ontvingen over werkzaamheden in Uw werkplaats, bestaat de kans dat

werkzaamheden moeten worden afgekeurd.
18/7'50 Sp aan Haveman met klachten over orgel na oplevering.
18/7'50 Sp aan Eé. Afschrift van zijn brief aan Haveman. Wat nu?
21/7'50 OC aan Sp. Zullen rapport over orgel uitbrengen.
13/3'51 OC aan Sp. Reil reageert niet. Voorstel Fl orgel in staat te laten brengen waarin R het had behoren op te leveren en

Reil in rechte aan te spreken op betaling daarvan. Beter eerst nog mondeling overleg.
7/6'51 Sp aan Haveman. Reil is hier geweest en zegt orgel nu als opgeleverd te beschouwen.
22/8'51 OC aan Sp. Na onderzoek: ernstige door- en bijspraak. Reil per aangetekende nog 6 weken de kans geven.

Daarna ...
23/8'53 OC aan Sp. Wij hebben Ver vKV'n 16/11'51 hierover geschreven. In welk stadium is de kwestie nu?
Gl.inv. 2/9'98

Hoogeveen, een Hervormde kerk.
21/9 BRC aan OC.  Kerk niet aangepast.
11/10’60 OC an BRC. Bs bij afschrift volgende.
11/10’60 OC aan KV. Reactie op ontwerp. Adviezen wanden, verwarming, materiaal vloer.
Voll.inv. 9/9'98.

Hoogkarspel, Hervormde Kerk.
19/6’63 OC aan arch. W.Bijlefeld, Groningen. Wensen t.a.v. te ontwerpen kerk.
24/10’63 Pl. Bwcomm. aan OC (P.Bijlefeld). Advies gevraagd betr. verkoop orgel oude kerk.
1/11’63 OC aan P.B. Reactie.
24/3’64 PCT aan OC. Over Spaarndam en Hoogkarspel.
2/4’64 OC aan P.B. Orgel Van Dam, deugdelijke makelij. (Helaas) te groot voor de nieuwe kerk.

Hw. P8 B16 Hp8 O4 PQ3 O2 Co3st(c’) Rf4 Mxt4st T8b/d Vln8(c’).
Nevenman Sal8 Gmb8(c) Rf4 Salt4 Kwf3 Gh2 Clar8 C-g’’’ C-d’

31/8’66 dK aan KV. Offerte voor P8 (F in fr.) Qd16 Hp8 O4 Rf4 O2 Mxt1’3-4st Sxq2st (rep op c) C-f''' C-f'.
21/10'66 dK. Ontwerptekening orgel.
4/12'67 dK aan Eé. Kerk is lager dan door Vente (adv.) opgegeven. Er zal wat aan plan gewijzigd moeten worden. Disp.

was ontwerp V.
Gl.inv. 9/9'98.

Hoogland, Hervormde Kerk.
z.d. Aantekeningen met disp.Sal8 VxC8 Hohlflöte8, P8 Sal bass 4, alles b/d C-g''' C-d', verder wat in rapport staat.
20/12'52 OC aan KV. Rapport inzake houtworm (waarom was gevraagd).. Pneum.o.Duitse makelij, redelijke kwaliteit, adv.

demontage i.v.m. houtwormbestrijding. vV kan dit goed doen (gezien korte afstand)
3/8'53 OC aan KV. Vernomen dat U contact met vV heeft opgenomen over nw o. Offerteaanvraag?
24/8'53 KV aan OV. Klacht over late reactie. vV ziet weinig heil in herstel en stelt voor nw o aan te schaffen.
20/10'53 OC aan KV. Als vV het niet aandurft: Voorstel het te vragen aan N.A.v.Dam, die ervaring heeft in pneum. orgels.
24/11'53 OC aan N.A.van Dam. Offerteaanvraag.
• Corresp. over een offerte (die er niet is)
25/1'54 OC aan vD. Opdracht.
16/7'54 OC aan KV. In bestek genoemde goed uitgevoerd. vDam stelt verdere verbeteringen voor voor betere werking der

pneumatiek.



30/7'54 KV aan OC. Klacht: Orgel nog niet in orde.
11/8'54 OC aan KV. vD heeft goed werk geleverd. Laat o eerst "tot rust komen". Advies vD te betalen.
30/9'54 OC aan KV. Hü heeft orgel nog eens bekeken. Fout ligt in het systeem.
26/1'55 OC aan KV en aan vD. Resumé gesprek van alle betrokkenen. vD zal pneumatiek ombouwen zodat deze op hoger

druk werkt. 
29/2'56 vD aan (OC). Zijn krachten zijn minder geworden, heeft hulp nodig maar zit in fin. moeilijkheden. Betr. vraag 2de

hands orgel: adres Ger.Gem. Veenendaal.
28/10'63 KV aan OC. Besloten aanschaf nieuw orgel. Advies gevraagd.
1/11'63 OC aan KV. Over andere werkwijze en tarieven.
12/2'64 KV aan OC. Willen advies van Hü.
24/4'64 OC aan KV. Hebben offerte vV aangevraagd voor 5 st pos.
28/4'64 OC aan KV. Inlichtingen over orgel te Zwaagwesteinde, dat te koop is. 1949 B&T, degelijk gebouwd. Intonatie

nog volgens achter ons liggende periode. Front zink. Geen verend sleepsysteem, hetgeen hier nodig is. Daarmee
en met demontage, transport en opbouw zijn kosten zelfde als bij nw vV pos. Architectonisch is laatste ook beter.

2/5'64 vV aan OC. Offerte 5 st pos.
19/9'64 KV aan OC. Vraag over kosten jaarlijks onderhoud. Financiering nog niet rond.
25/9'64 OC aan KV. Reactie.
Gl.inv. 9/9'98.

Hoogmade, Hervormde Kerk.
29/6'54 OC aan KV. Over brief die tijdelijk zoek was.
21/9'54 OC aan KV. Accoord dat vL de restauratie verricht.
Voll.inv. 9/9'98.

Hoogvliet, een (oudere) Hervormde Kerk.
17/1'52 OC aan KV. Over onnut van door Olieman uitgevoerde restauratie.
1 stuk, inv. 18/11'98

Hoogvliet, Hervormde Antwoordkerk.
Afkorting:
BC Bouwcommissie Antwoordkerk te Utrecht.

'66/'68 Arch.bur. Rein H.Fledderus. 4 tekeningen kerk.
30/4'68 BC aan Eé. U bent benoemd als adviseur.
• Kladje, waarop: Lfl Emmeloord Hoogvliet (tweelingorgels?)

Hw P8 H8 C-fs O4 M4st Nevm Rf8 Gedf4 O2 Sfl11/3 Sb16 3 kopp.
waarsch. bedoeld: P8 en Hp8 C-fs gecombineerd vO

17/5'68 Lfl aan Eé. Offerte voor 6 vts o met 9 st 2 kl en vr.p. Disp. vlgs fotokaart.
25/5'68 vV aan Eé. Offerte voor 1 kl 6 vt en 8 st een aangehp.
30/5'68 (Eé) aan BC. Reactie en BS bij offertes Lfl en vV.
17/6'68 (Eé) aan Lfl. Opdracht.
4/10'68 en z.d. Lfl 2 tekeningen orgel.
'68 Correspondentie over onderbouw, waarop het orgel komt te staan en de kleur waarin het geschilderd moet

worden, over de vorm van de vullingen boven de pijpen.
7/4'69 (Eé) aan BC. Orgel goedgekeurd.
Gl.inv. 18/11'98

Hoogvliet Hervormde Centrum, Meeuwenplaat "De Bron"
1956 Correspondentie over tekeningen van arch. Zanstra (als dat deze kerk is).
Zie verder V.B.kerk.
Gl.inv. 18/11'98

Hoogvliet, Hervormde Vaste Burchtkerk.
Vermoedelijk deze kerk
1956/57 Correspondentie over kerktekeningen (arch. Ir M.C.A.Meischke), orgelplannen.
Over Vaste B. en Kerk Meeuwenplaat:
• Correspondentie over bouw orgel hier en in het Centrum Meeuwenplaat door Pels. Veel heen en weer geschrijf.

PCT gaf toestemming onder voorwaarde dat de OC toezicht hield. OC weigerde. Pels wilde heel graag
samenwerken met de OC, maar de OC wilde niet experimenteren ten koste van kerken. Koos Bons, Maassluis
werd adviseur.

14/8'64 K.Bons aan ? Keuringsrapport orgel Vaste Burghtkerk.
6/10'64 OC. Commentaar daarop.
Gl.inv. 18/11'98

Hoorn, Kapel der Rechtzinnig Hervormden, Eikstraat.
Afkorting
SchvW "De Orgels", bijgeschreven: van de Oud-Katholieke Kerk te Schiedam. z.d. fotoc. van stencil (katern?)

ondertekend W.J.Schade van Westrum



31/3'34 ? aan Fl. Orgel weer gemonteerd. U kunt het stemmen.
1941 Beschrijvingen orgel en historie: 1784 J.P.Kunckel, Rotterdam, 1622 door Oud kath. Gem. Schiedam gekocht uit

nalatenschap van Abraham Petersen te Delt, vermeld door vd Aa, Grégoire, StWV. 9/8 1865 verkocht aan Herv.K.
te Odijk, 1933 naar Hoorn, '34 geplaatst. Geg. SchvW.

7/4'65 OC aan Ver.RH. VA. 2 kl kab.o. J.F.Künckel, Rotterdam, 1784.
Hw P8bd Rf8bd O4bd Fluyt tr 8 dc SO2bd Mxt3stb,4stdc
Bovw Hp8bd F4 Fiola DGB 8 dc (VdG) Gh2bd Fluytje 1 bd
Aangehp afsl II Trem Mank C-f''', C-d'
Orgel deerlijk gehavend, maar vrijwel compleet origineel.
P8 C-cs achter orgel, zink, niet orig. balg met handpomp. Advies: restaureren door F&R, Eé, NBolt of Talsma als
adviseur en subs. aanvragen.

12/4'65 Ver.VH aan OC. Doorgaan restauratie hangt af van grootte subsidie. Willen Eé als adviseur.
• Correspondentie met de woordvoerder der Vereniging E.v.Runt over historische gegevens, over een electrische

windvoorziening, bestemd voor het orgel, maar voorlopig aangesloten op het harmonium.
apr'67 E.v.Runt. Eén katern in stencilvorm: Het Kunckelorgel in de Kapel Eikstaar Hoorn.
21/6'68 Eé. "Het Orgel in de kerk van de Vereniging Rechtzinnig Hervormden te Hoorn. Historie als boven. De plaatsing

in 1822 verrichtte Friederichs. Aangeh.p. niet orig. Orgel had waarsch. geen p.
P8 14 van zink O4 Fltr 8 dc hout Rf8 C-c hout SO2 bas achter Mixtuur, dc ervoor
Bvm. FDluitje 1 Gh2 F4 geheel gedekt Hp8 C-H grenen VdG8 nw 
Mxt C 1 1/3 1 2/3

c' 4 2 2/3 2 1 1/3
Alle reg gedeeld behalve F4.
Laden oorspr., mech. en klav. idem, windkanalen idem. kas veel te lijden gehad van verplaatsingen.
Restauratieplan.

26/9'68 F&R. aan Ver.RH. Offerte
18/11'68 Subsidieaanvragen, Rijk prov. gem.
9/4'69 CRM aan Ver.RH. Subsidietoezegging onder conditie nacalculatie door accountant.
Gl.inv. 18/11'98 Hier houdt het plotseling op!

Hoorn (Terschelling), Hervormde Kerk.
15/8'53 KV? aan OC. KV heeft vL opdracht gegeven het o. te restaureren. Advies gevraagd.
• Kladaantekeningen over orgel.

J.F.Kruse, Leeuwarden 1894. P8 PetitB 8 V8 O4 F.a.4 Q3 O2 M3-4 C-f''' C-d', nw pedaal. Enkele
onvolkomenheden.

9/12'53 OC aan KV. Eé's bevindingen: Restauratie bevredigend op details na die met vL worden besproken.
• Wat heen en weer geschrijf, o.a. uitstel door autopech.
z.d. v.Lochem vraagt Eé en Hü, hoe het zit met Hoorn (Tersch.), Schiermonnikoog en Hornhuizen.
18/11'54 OC aan KV. Orgel nu in orde.
Gl.inv. 18/11'98

Hornhuizen, Hervormde Kerk.
• Klad over het orgel P8 B16(af c) G8(c, rest doorgeb.op Hp) H8(af E) O4 F4 F2. Oud: F2, F4, O4 deels. Of

bedoeld: H8 oud af E en B16 af c?). Mech.keg.l. C-e''' ed C-c.
20/12'54 OC aan KV. Verslag onderzoek orgel. Mech.kegellade, deels oud, deels nieuw materiaal.Pijpwerk deels zeer oud.

Inferieure mechaniek, houtworm, houten pijpen van vuren, slecht onderhoud. Advies restauratie, welke inhoud:
vernieuwing met behoud deel pijpwerk. Nieuw orgel is goedkoper.

29/12'59 OC aan KV. Nu contact met een om. die lager prijspeil heeft. Advies: restaureren (na nogmaals bezoek Ed en Eé).
26/2'60 Vierdag aan OC. Offerte voor volgende nw onderdelen: sleeplade voor 7 st. C-e''',  welraam, Pedkl C-d',

windmachine, Mxt11/3'3 st ipv Gmb houten pijpen. Verder voor schoonmaak antiwormbehandeling, pijpwerk
uitdeuken, schoonmaken en intoneren.

8/4'60 Ds Riemens aan Vdg. De organist wil nw balg. Kosten?
31/5'60 OC aan Vdg. Opdracht. Eé houdt toezicht.
• Correspondentie over betalingen.
13/7'61 OC aan Vdg. Conclusies na bezoek Ed en Eé: windvoorziening niet schokvrij, slecht soldeerwerk, onvoldoende

intonatie, in bijzonder van Mxt.
2/8'61 Ds Riemens aan OC. Uiteenzetting gang van zaken. Er blijkt ook een aanbieding van B&T te zijn geweest, dat is

getorpedeerd toen Eé en Ed ongevraagd langskwamen.
22/3'62 Werk afgesloten op enkele intonatiecorrecties na. Het aanbod van B&T betrof een nieuw orgel, duurder dan de

plaats gehad hebbende restauratie.
13/5'62 Ds R aan OC. o.a.: Ed was zeer enthousiast toen hij het oude pijpwerk zag.
• Geschrijf over rekeningen van de OC.
• Correspondentie over het feit, dat enkele registers nog steeds niet functioneren.
22/6'64 OC aan Vdg. Opsomming gebreken in mechanieken, wind, soldeerwerk, intonatie van oud en nieuw pijpwerk.
17/10'64 Vdg aan OC. Over werkzaamheden in H. en Emmercompascuum.
(stuk afk uit map '-Gravenhge Duinzicht.)
In beide mappen 1 exemplaar ingevoerd 25/2'98.
5/1'65 OC aan KV. Onvolkomenheden nu geheel weggenomen.
Gl.inv. 11/11'98.

Huissen, Een nieuwe Hervormde kerk.



12/5'49 Arch.bur.Feenstra, Arnhem.aan Eé. Vernomen: U bent bereid te adviseren over orgel in nw k te H. Gesprek
gevraagd.

18/6'49 Idem. Wil U spreken. Er zijn bezwaren gerezen tegen de kerkbouw, dus veel haast is er niet bij.
Voll.inv. 11/11'98.

Huizen, Blindeninstituut.
30/3'54 OC aan Versch. Van bestuur vernomen: voorlopig geen verkoop orgel.
1 stuk. Inv. 11/11'98.

Huizen, Christelijke Gereformeerde Kerk.
Progr. ingebr.n. Nw o. V&vK. Afb.en disp.

Huizen, Hervormde Goede Herderkerk.
Afbeelding met dispositie Blank-orgel (afk. uit map Assen Vrijgem.Geref.)
Niet ingevord, omdat dit ook in het Bolt-archief aanwezig  is.

Huizen, nieuwe Hervormde Kerkzaal.
• Corresp. vooraf. Ous neemt contact op met architect.
20/1'54 vV aan KV. Offerte voor P8 Rf8 O4 F2 Spf4 Mxt3,4,6st T8 Rw Hp8 P4(F rest van F4) Gedf4 O2 Q11/3 Sch2-3st

Kh8 Ped B16 Bz16 P8 O4 Mxt22/3'5st Co4 3 kopp (Fl van lood, grote koper).Prijs voor geheel of gedeeltelijk
gebouwd orgel, dat dan a.v. wordt: P8 Rf8 O4 Mxt3,4,6 st T8 Rw Hp8 P4 Gedf4 O2 Sch2-3st Ped B16 P8  3 kopp.

4/2'54 vV aan KV. Prijsverh. bij reserveren Spg8 en Sxq af A.
10/3'54 OC an vV. Opdracht vereenvoudigde versie.
30/9'55 OC aan KV. Eindkeuring verricht. O. voldoet aan hoogste eisen.Bijplaatsen nog ontbr.reg. zeer gewenst.
Gl.inv. 11/11'98.

Huizen, Protestantenbond.
21/6'56 Advies over orgelvoorziening. Plaats: tegenover preekstoel. Door vL en Fl geoffreerd o's zijn te diep om hier te

kunnen worden geplaatst. Beide disposities voldoen niet, blijkt niet of kas van massief eiken wordt gemaakt.
Geadviseerd wordt aanschaf vV positief dat wel aan alle eisen voldoet maar iets duurder is.

18/9'56 Pr.b. aan OC. Opdracht gegeven aan vL, die plan heeft aangepast. Enige bemoeienis ermee gevraagd.
24/9'56 Pr.b. aan OC. Geen algeheel toezicht OC.
Gl.inv. 11/11'98.

Huizum, Hervormde Kerk.
• Kladaantekeningen L.v.Dam Zonen 1849:

I. P8 B16 H8 O4 Qf3 Wf2 Co3st T8bd
II. P4 Fd8 Sal8dc Gmb8 Fd'am4 Gh2 C-f''' C-d'. Enkele gebreken.

28/12'53 B&T aan ? Offerte restauratie. Oude disp. als boven. Voorstel wijz: VdG ipv Gmb. Mech.tr voor B16 in Ped, Co
-> Mxt 
C 1 1/2 1 2/3
c 2 1 1/3 1
c' 2 2/3 2 1 1/3 1
c'' 4 2 2/3 2 1 1/3
Sq op II op plaats Sal, 
C 2 2/3 1 3/5  
evt. verplaatsen van een register

7/1'54 Corresp. met Fl over wijze waarop hij windmachime heeft geplaatst (direct aan kanaal aangesloten)
25/3'54 OC aan KV. Over de extra's (transm, Mxt, Sq grd uit Co). Vergelijk met hogere prijs Fl.
23/4'54 OC aan B&T. Opdracht.
25/5'54 OC aan KV. Over orgelm. Fl. uitvoerig.
4/3'55 OC aan KV. Rapport eindkeuring in positieve zin. Nieuwe pijpen voor Sq.
• Verdere correspondentie:
• Ingebruikneming op 9/3'55.
• Over klachten van de KV over rammelen en ongelijke en sissende intonatie. Het blijkt allemaal ongegrond te zijn.

Het gerammel kan tegengegaan door contramoeren aan te brengen en is in de kerk nauwelijks te horen. De
organist hoort C en Cs-kant ongelijk, omdat het zijkantbespeling is. Laatste stuk 19/7'57.

Gl.inv. 11/11'98.

Huizum, Een nieuwe Hervormde Kerk.
apr'58 en dec'59. J.M.Vegter, Leeuwarden, arch. Tekeningen kerk.
13/2'57 Hü namens OC aan BRC. Reactie op arch.tekeningen. O.a. arch. wil zijkantbespeling, hetgeen minder gewenst is.
17/11'59 Pl.Kerkbwcomm aan (OC). A.s. voorjaar begin bouw. Orgel op galerij
8/12'59 OC. Zo niet te beoordelen. Ook doorsnedetekeningen nodig.
4/8'61 OC aan KV. Stand van zaken gevraagd.
Verder niets. Gl.inv. 11/11'98.

Hulst, Kerk onbekend.
• Kladje P8 H8 Zwfl8 O4 O2 R4 Q3 SO2 C5 M4 Sxq2 C3 T8 Sl.l.electr.tr. zinken front, Verm.Weert
1 stuk. 11/11'98.



Hummelo, Hervormde Kerk.
• Kladje:1883 geschonken, Ehrenfried Leichel & zn Lochem. Kas waarsch.ouder, thans dieper gemaakt. Veel

houtworm, zeer vervuild. P8 B16 Hp8 VdG8 O4 F4 VxC8 O2 BsHb 8 (2 oct zink) C-f''' C-f'. Hapt naar
adem.Zijkanten kas afgezaagd. 

15 okt'57 OC aan Dr B.J.Westerbeek van Eerten pres.KV. Rapport en advies. Huidige toestand als in kladje. Orgel van
inferieure kwaliteit. Advies: Vernieuwing.

Inv.  11/11'98.

Hurwenen, Hervormde Kerk.
15/7'49 Spiering aan KV. Vernomen: kerk weer gereed, bedoeling plaatsing orgel. Wij hebben een geschikt aanbod.
2/6'50 vV aan KV. Offerte voor P4 Hp8 Gedf4 O2 Q11/3 Sch1 Dlc8 (stev.bl)
19/7'50 vV aan KV. Goedkoper aanbod, gedeeltelijk gebruikt instr.: P8 (gr oct ged), Hp8 (gr.oct van P) O4 Gedf4 O2

Sch11/3, grenen kas.
29/7'50 OC aan KV. Laatste aanbieding vV aanbevolen.
mei/jun'55 Gekibbel over nota OC.
Inv. 11/11'98.

Ingen, Hervormde Kerk.
13/1'50 OC aan KV. Advies: Grondige schoonmaak orgel (met inferieur systeem: pneumatisch) door VL. is noodzakeijk.

Plannen verplaatsing orgel: "niet voor verwezenlijking vatbaar".
7/1'54 OC aan KV. Vernomen: dK heeft o. gerestaureerd. Moeten we eindkeuring verrichten?
3/8'55 OC aan KV. In welk stadium zijn de orgelplannen?
Voll.inv. 3 stukken  25/11'98.

IJhorst - De Wijk, Hervormde Kerk.
• Over orgel 1903 Proper P8 B16 VxC8 Hp8 Rf8 O4 Fdc O2 T8 (2 oct zink) Trem C-f3 C-b klein (?)
'61 Offertes Leefl en B&T

IJmuiden, Hervormde Kerk. Bethlehemkerk.

IJmuiden, Hervormde Kerk. Goede Herderkerk.

IJmuiden, Nieuwe Hervormde Kerk.
• Alleen bericht ingebruiknemng neuw mechanisch Pels-orgel dor Simon C Jansen op 28/10'64

IJsbrechtum, Hervormde Kerk.

IJsselmonde, Hervormde Kerk.
1/11'55 KV "Onze kerk heeft een mooi orgel en wordt van tijd tot tijd gestemd" 
• Enige offertes
In een andere map (de vraag of het dezelfde kerk is, het is wel een Herv. kerk)
• Over eventueel aankopen Dekker-orgel uit Nieuwe kerk Charlois

IJsselstein, Vereniging voor Evangelisatie (de niet-Geref. Bondsgroep in de Gemeente)

IJzendoorn, Hervormde Kerk.

IJzendijke, Hervormde Kerk.

Innsbruck, algemeen.
Orgelkonzerte 1968 in Stiftskirche zu Wilten (koororgel en grote o.), Pfarrkirche Igls, Hofkirche  Innsbruck, Silberne Kapelle,

Stadtsaal. Van al deze o's disposities en afbeeldingen.
1 stuk, inv. 25/6'98.

Innsbruck, Silberne Kapelle.
• 3 foto’s.
• E.Krauss, L'Organo della "Silberne Kapelle" di Innsbruck, estratto da L'Organo, Anno Vº 1964-67 N.1  Bologna.

Mensuren, pijp voor pijp.
1 stuk, inv. 25/6'98.

Innsbruck, Stadtsaal.
1956 Dr Franz Reiter, "Konzert-Orgel im Stadtsaal zu Innsbruck, erbaut im Jahre 1955 Festschrift anläßlichder

Kollaudierung der mechanische Schleifladenorgel am 19. Jänner 1956".
Voorm.o. 19/12 1891, Rieger, 40 st. mech, kegelladen. 1944 verwoest.
Nw.o. E.F.Walcker & Cie., Ludwigsburg 46 st Hw Bvw, Brstw, Ped sleepl, mech. toetstr. elect. reg.tr.



1 stuk, inv. 25/6'98.

International Society of Organbuilders
Stencil met lijst van orgelmakers en hun vertegenwoordigers op een congres Strasbourg 14/6-17/6'60. Er was al een map ISO-congres.
Hieraan toegevoegd.

Janácek, Bedrich, (achterneef van de componist Leos J.)
Foto, J. gezeten aan een 4 klav. elektrische speeltafel.
Mededeling Cor Edskes.

Jelsum, Hervormde Evangelisatie.
25/2'55 H.Ev aan (OC). Kab.o. in ons bezit is aan grondige restauratie toe. P.Post vindt het waardevol, 100 jaar oud. Welke

orgelmaker? Geldprobleem.
15/3'55 OC aan H.Ev. Eé komt.
31/8'5 H.Ev aan (OC). Eé is langs geweest. Waar blijft rapport?
23/12'55 H.Ev aan (OC). Besloten op Uw advies orgel van de hand te doen. Maar wat nu (fin. niet toereikend)?
Voll.inv. (4 stukken), 25/11'98.

Jelsum, kerk onbekend.
• Klad op achterzijde op een briefje in dossier Kasmperlanl van vL over tekenen contract 4/3'55.

H.ter Hart orgelmak + pianost. A'dam Bloemstr
C-f''' 
V8 P8
H8 F4
P4 O2
Fl1 F4
R2 Q3
Trem, opsomming mankementen

1 "stuk", inv. 9/12'98. Dit is niet de disp. van het orgel van de Herv.k. te J. (2 x F4 is vreemd. Bas dc deling? ) vO.

Jorwerd, Hervormde Kerk.
• Klad aantekeningen.

B16dc P8 Man. C-f'''
O4 H8 Ped. C-d'
Q3 Fd'am4
Mxt4-6 O2
T8bs T8dc 1799 (Roordahuizum 1789)
Trem afsl

VdGdc P4
N3 Fld8
Dlc8dc Wf2
Trem Rw D8bas
Pedk AfslRw
 Kl.k. (schuifk. geweest)
Pijpw. in goede staat, wat versuikerde voeten, weinig kernst. Wat mechanisch niet deugt. Celluloid toetsbeleg
Ontbr. schalb. Dlc

14/2'52 OC aan KV. Rapport. orgel vGruizen 1799, disp. geheel oorspr. Pijpwerk gaaf, wat gerestaureerd moet worden.
Niet orgel demonteren wegens afbreken toren. Wel o. restaureren laden en mechanieken.

11/8'53 KV aan OC. Er komt door werk in kerk nu veel stof in orgel, etc
8/7'54 OC aan KV. O. laten demonteren, nu ook aan kerk inwendig wordt gewerkt. Dringend aanbevolen het dan ook te

laten restaureren. Subs. aanvragen.
5/10'54 OC aan KV. B&T beëindigen hun werk, Ruiter heeft veel opdrachten en werkt onvoorspelbaar traag, we hebben

bij vL off. gevraagd.
30/10'54 vL aan ?. Offerte, demontage, schoonmaak en revisie, herplaatsen, intoneren, stemmen, aanbr. windm.
4/11'54 (OC) aan KV. Accoord met off. vL.
24/11'54 OC aan vL. Opdracht demontage, schoonmaak en opbergen orgel.
z.d. OC (Eé?) aan? Rapport. Overeenkomend met aantekeningen. Zie boven. Concept subsidieaanvraag aan OKW.
6/7'55 OKW aan KV. Goedkeuring en subs.toezegging.
1/12'55 KV aan OC. Men wordt ongeduldig. O.m. was er verschil van mening over wijze restaureren lade.
7/12'55 OC aan KV. Verdediging VEKA slepen.
• Correspondentie over electr. windmachine (die men in de opdracht was vergeten).
27/6'56 vL aan OC. Werk gered. Tijdelijke windmotor met te weinig capaciteit aangebracht. Er moet wat worden gedaan

aan de overmatige vochtigheid van de kerk.
17/10'56 OC aan KV. Werk goedgekeurd. vL erin geslaagd het o. zijn oorspr. klank terug te geven.
26/11'56 J.J.Mat, organist aan (OC). vL heeft orgel hersteld van na restauratie ontstane gebreken. Nu al weer slechts

gedeeltelijk bespeelbaar.
7/1'57 Mat (Er staat in het afschrift Mot) aan OC. Over een mankement, dat vlgs KV niet rechtstreeks aan de o.m. wordt

doorgegeven maar via OC.
23/1'58 OKW aan (OC?). Nog geen subsidie-uitkering. Storingen gevolg van overmatig vochtigh.gehalte in kerk.

Tongwerk wordt nooit gebruikt en gestemd.
22/1'58 KV aan (OC). Hoe is het mogelijk, dat U orgel goedkeurde en de deskundige van mon.z. het afkeurde? Organist



vindt het overdreven de tongwerken elke week te gebruiken en te stemmen. vL heeft gunstiger oordeel. Heeft het
dan nog zin te protesteren tegen uitblijven uitbetaling subsidie?

4/2'58 OC aan KV. Ous heeft o. niet afgekeurd, alleen gezegd, dat hij het zo (vocht) niet kon keuren.
7/2'59 KV aan (OC). Ous heeft alles in orde bevonden en zal gunstig adviseren over uitkering subsidie.
Gl.inv. 25/11'98.

Joure, Doopsgezinde Kerk.
5/1'59 OC aan Kr. Rapport naar gegevens van Ed.: Mech.sleepl. B16 P8 Hp8 VdG8 O4 F4 Gh2 Aeo8 T8 C-g''' C-g. Orig.

pijpw op Aeo na. Beschrijving (slechte) toestand. Advies sparen voor restauratie, verende sleepconstr. herintonatie,
Aeo -> Mxt., evt. groter ped.kl met wellenbord. Urgent: aanzuigkanaal voor ventilator verplaatsen naar de kerf,
uitregelen slepen.

Inv. 1 stuk, 25/11'98.

Joure, Hervormde Kerk. (KV Joure, Westermeer em Snikwaag)
27/12'57 Sinds (aard)gasverwarming is aangebracht is orgel vaker ontstemd. Inlichtingen gevraagd.
6/2'58 OC aan Vereniging van Exploitanten van gasbedrijven. Inlichtingen gevraagd over evt. nadelige werking van

aardgas in vergelijking met gewoon gas.
11/2'58 Gasinstituur aan (OC). Het heeft geen invloed.
28/3'58 Idem. In aansluiting op voorgaande na overleg met gasbedrijf Joure. Het was een temperatuurkwestie en er zijn

maatregelen genomen.
Glob.inv. 25/11'98.

Jukwerd, Hervormde Kerk.
• Aantekeningen: 3/3 1918 A.S.J.Dekker, Goes P8 O4 VdG8 B8 V.C.8 Oct.koppel C-f''' C-c' (e'?). Slechte defecte

membranen, worm, etc.
9/7'53 OC aan KV. Rapport. Zie aantekeningen. Geen grote bedragen eraan besteden. Advies M.Ruiter offerte te vragen

voor herstel, zodat het o. weer 20 jaar mee kan. Geen ombouw of disp.- resp. intonatieverbetering.
• Wat correspondentie over nalatigheid der OC.
8/7'54 OC aan KV. Verslag eindkeuring. Uitstekend werk verricht.
Brief uit map Appingedam afkomstig en 12/11'97 gelegd onder Jukwerd in het ongesorteerde Eé-archief.


