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Kampen, St.Nicolaas (huidige Bovenkerk), voormalige orgel(s).
• P.J. Mey, De orgels en organisten van de St.Nicolaaskerk te Kampen voor en tijdens de Reformatie. Overdruk  uit

Verslagen en Mededelingen van de Vereeniging tot Beoefening van Overijssels Regt en Geschiedenis 57ste stuk,
2de reeks, 33ste stuk

1 stuk, inv. 25/6'98.

Kampen, Hervormde Bovenkerk.
• Broekhuyzen-bericht.
• Aantekeningen Boekzaal 1790 jan p 61-64, 1817 v.Gruizen aangenomen ... plan niet aanw, vd.Eem † 1821
Inv. 2/12'98.

Kampen, Hervormde Bovenkerk (St.Nicolaaskerk).
Map met historische gegevens, mensuren, tekeningen.
15/6 1694 Auteur onleesbaar. Beschrijving gebreken orgel.
24/6 1694 Bestek van t Orgel in de bovenkerk, hoe en op wat manier hetselve gerepareert en herstelt sal worden door

Johannes Duyschodt (alleen door hem ondertekend). Winddicht maken blaasbalgen, stomme pijpen sprekend
maken, herstel omgevallen en verbogen pijpen, pijpen op het bovensecreet die te dicht op elkaar staan wijder
opstellen. Van Trompet 16 v de houten lepels vervangen door koperen. Overige reparaties, stemmen.

21/12 1741 Bestek en Conditien van die te doene reparatie van het orgel door Alb.Anthoni Hinsz in de Bovenkerk. Door beide
partijen ondertekend.
OnderMan. is sleepl. voor 9 st. Later 4 grote st, erbij gemaakt: P16 B16 T16 T8 met conducten. Dus nieuwe lade
C Cs .. c'''.
P16: 24 grote houten pijpen vervangen door metalen, overige handhaven, B16 12 van hout res lood. Blijft zo. 3.
P8, 4. Hp8, 5. Fl4, 6 O 4, 7 Q 3, 8. SO 2, 9 Mxt 3-4st, 10. Sch 2-3 st, 11. Tertiaan 2 st, 12 T16 13 gr, hout,
vervangen door nw T 16, T 8 ook geheel nieuw.
Bovenman. Lade met kort oct. verv. door nieuwe C Cs ... Oude stemmen blijven, aangevuld  met Cs Ds Fs Gs P8
Qd8 O4 F4 Gh2 N11/2 Sieffluit1 Vh8.
Rukpositief Lade op dezelfde manier vernieuwen, oude st, weer gebruiken op Cornet (tongwerk) na. Daarvoor
nieuwe Dulciaan.
P4 Hp8 F4 O2 Sifl1 Mxt 2-3st Sch 2 st Sexq 2 st Dlc 8.
Nieuwe klavieren en regeerwerk, pedaal C, Cs -d' idem. 5 te kleine balgen door 7 nieuwe  verv., nw windkanalen,
2 trem., Afsluiting voor elk kl. Front. nieuw folie. Toonh. blijft koortoon. Betalingswijze.

28/4 1742 Aanvulling op contract. Rugwerk wordt nu 8 vt.
10/9 1742 Bestek weegens eenige verandering en vernieuwing van pijpen en de reden van dien. Kast is  te zwak om de

nieuwe laden in te plaatsen. Moet dus vernieuwd worden, frontpijpen krijgen geheel andere indeling. Daarom
ontbrekende nieuw maken:
1. Bov Man P 8 geheel vernieuwen, 2. In plaats van voorheen geschilderde pijpen nieuwe maken, 3. "Moeten alle
Prestantpijhpen haar afleyding vannieuws worden verboort en zo geschikt gelijk de tekening aanwijst.

30/11(?) 1742 Hinsz aan ? Aanbeveling voor beelthouwer Struiweg.
10/10 1742 Hendr Radeker, org. Gr.k. Haarlem en W.bruinier, org in Loco. Keuringsrapport. De gehele disp. wordt genoemd.

We geven alleen hetgeen afwijkt van het contract.
Onder Man. P 16 gehele reg. nw Mxt nu geheel één koor meer "welk register daar seer door (onleesbaar) is en veel
tot de scherpigheid van het orgel doet". T8 geheel nieuw.
Boven man. P 8 geheel nw vlgs laatste contract, Sch die eerst in Rugw stond ipv Sifl 1 die nu als 2 v in Rugw
komt. Boven bestek nog Rf 8 Splf 3. "de Roerfluit 8 vt is seer noodig bij de Voxhumana omdat daar geen Baarpijp
gevonden werd".
Rugw. P 8 ipv 4 vlgs aanv bestek 28/4'42. Sifl nu 2 vt Mxt en rij pijpen meer dan in contract, Sq 3 st ipv 2
st.Boven bestek bij GedQ 3 vt.

5/8 1788 Bestek voor een nieuw pedaal in het orgel van de  Bovenkerk te Campen met F.C.Schnittger en H.H.Vrijdag. Sb16
O8 Ged8 O4 Rq6 Bz16 T8 Co4. Verplaatsing windkanaal naar Rugw met bijbehorende Trem en Afsl. Ped.koppel,
Afsluiting. Dlc 16 in Rw ipv Dlc 8, welke op aparte lade met windlade boven de klavieren wordt geplaatst,
bepeelbaar van klavier van het bovenwerk. Aantekening eronder van J.W.Lustig, Organist te Groningen, dat hij
met het plan instemt.

• Veel tekeningen.
• Mensuren van alle registers (dezelfde als in het Bolt-archief)
Inv. 2/12'98. Tekeningen en mensuren globaal, arch.stukken compleet

Overige stukken.
• Aantekeningen.
z.d. W.H.Zwart, Dispositie-overzicht 1741 (bestek), 1743 (idem), 1774 (Hess I), 1790 (Boekzaal), 1885 (vtK), 1967

(inventarisatie dK)
Boekz 1790 I p 61 t/m 65 in fotoc. Voorts (blijkt Van Eem te zijn, stencil Oosterhof) p 12 (Klundert en Campen, p
13 (Campen vervolg, 7 Boekzaalverwijzingen en Cloetinge).

12/3 1851 J.A.(?) v.d. Dussen 1, org. Bovenkerk aan ?. Rapport over het orgel, waaraan door v.Gruizen en Naber is gewerkt.
Enig werk, te verrichten door een kundig orgelmaker, is wel gewenst.

5/1'53 vdD aan ? Idem.
3/6'55 Gebr. Scheuer. Voorstel, wanneer hij (per stoomboot) komt.
4/3'61 Notabelen Herv.gem. aan Kerkelijke Administratie der Herv.gem. Over allerlei zaken, Schoonmaak o. genoemd.
25/11 1861 Joh.Bastiaans, Haarlem aan Kerkmeester. Rapport over werkzaamheden van Van Dijk. Goed werk op enige

aanmerkingen na. Rugwerkkanalen moeten wijder gemaakt worden.
• Afschrift Broekhuyzenbericht.
z.d. Organist Bov.k. aan ?. Rapport toestand orgel op 14/7'47. Slecht aanspreken van veel pijpen, vooral Prestant 16 v



door verlaging winddruk van 105 op 85. Tongwerken doen het niet. Ongelijke toetsligging. Orgel slecht gestemd.
16/9'48 OC aan KV. Onderschrijven rapport organist niet. Werk van Sanders. Op aantal opmerkingen na wordt gesproken

over uitzonderlijk fraai instrument.
9/7'54 (OC?) aan KV. Eé, die een radio-concert redigeerde wijst op gevaar dat stenen van het gewelf in het orgel kunnen

vallen. Etc.
13/5'64 KV aan Eé. Uitnodiging in commissie van deskundigen zitting te nemen.
14/5'64 (Eé) an KV. Positieve reactie.
9/6'64 KV aan Eé. Verzoek in overleg met W.H.Zwart een 3de commissielid uit te zoeken. Karakter van het orgel moet

gehandhaafd blijven.
6/7'64 KV aan dK. O. gr.deels gedemonteerd wegens kerkrestauratie. Wat gedaan moet worden: a. In tekening brengen

orgel, b. demonteren van binnenwerk, c. Alles in de Broederkerk goed opstellen, mensuren meten.
14/7'64 Luyten (dK) aan KV. Reactie. Uiteenzetting hoe zij denken dit te doen.
18/8'64 KV aan dK. Opdracht, zonder daaraan recht te ontlenen tot definitieve restauratie.
9/6'65 Verslag bespreking op die datum: KV, plOC (Eé, Zwart, 3de lid Asma afwezig), Ous, Ed. KV wil dat karakter

orgel niet verandert. PlOC moet arch.onderzoek doen en restaur.plan maken, dat met de Rijksadviseurs zal worden
doorgenomen.

22/10'65 dK aan Eé. BS bij offerte Kampen, verder over Kerkwijk, Dreumel, Bunschoten Chr.Geref.
22/10'65 dK aan KV. Offerte voor bespeelbaar opstellen Rugwerk, ped.klavier hieraan aangehangen.
25/10'65 Eé aan KV. Geen tijdelijk orgel gevonden. Daarom gedeeltelijke opbouw orgel voorgesteld, onder voorbehoud

goedkeuring Ous, die al mondeling meedeelde geen bezwaar te hebben. dK offerte hiervoor gevraagd.
1/11'65 dK aan ? Rapport inzake werkzaamheden dK aan o. der BK te K.
2/11'65 Eé aan KV. Over nacalculatie rekeningen van dK. en evt. opdracht voorlopige herbouw rugwerk. Bij evt.

herstelwerk eerst overleg met Rijksadv.
8/11'65 KV aan dK. Opdracht bespeelbaar opstellen rugwerk. Evt. herstel zie vorig stuk, geen aanspraak op definitieve

restauratie, overleg waar nodig met arch. Offringa
1/2'66 dK. Tekening met indeling frontpijpen en voetlengtes en corpuslengtes van alle frontpijpen (dus niet alleen van

Rgw.).
4/7'66 dK aan Eé. Prijsopgave voor 1 kl. 6 v orgel met 6 st en evt 1 ped.stem. Bijgeschreven "Kampen".
23/7'66 Eé aan KV. Moet mij terugtrekken uit de commissie omdat ik wegens omstandigheden niet aan Uw wens tot

beleggen van een vergadering voor 15 aug kan voldoen.
9/9'66 KV aan Eé. Het was niet als ultimatum bedoeld. Verzoek op besluit terug te komen (uit het vervolg blijkt, dat dit is

geschied).
2/11'66 (Eé) aan KV. Eindrapport demontage en inventarisatie door dK. Pas nu uitgebracht wegens wachten op foto's.

Advies laatste bedrag over te maken.
• Verslag bespreking 28/11'66.
6/2'67 KV aan dK. Wegens restaur. Broederkerk moet orgel Bovenkerk daar uit. Verzoek prijsopgave verplaatsing naar

een hoek van de Bovenkerk.
1/3'67 dK aan KV. Prijsopgave.
29/3'67 Eé aan KV. Wat allemaal nodig is voor een rapport ter verkrijging van subsidie.
• Verslag bespreking 3/4'67. Goedkoper in Broederenkerk een kamertje om het orgel te maken.
24/7'67 Eé aan KV. Definitief besluit terugtrekking uit commissie, wegens wens dat elk der 3 commissieleden een eigen

restauratieplan moeten indienen i.p.v. een gemeenschappelijk en omdat hij zich niet kan verenigen met door de
anderen voorgestelde orgelmakers.

• Concertprogramma('s).
1. Er staat in ieder geval niet J. vd Dussen, die rond 1833 organist van de Gr.K. te Arnhem was en meerdere orgels keurde.
Gl.inv. 25/11'98.

Kampen, Hervormde Broederkerk.
10/5 1681 Contract Schepenen en Raden der stad met Roeloff Barentsen Duischoot en Johannes Duyschot voor maken nieuw

orgel,In het bovenste clavier te maecken een Secreet, en daer op dese navalgende Reg P8 O4 SO2 T8 Vh8 Qd8
Mxt1v Baertpijp 8 In het Onderst Clavier te maecken en nieuw Secreet, en daerop dese navolgende Reg. P4 Hp8
Sxq11/2 SO2 N11/2 Sch1v Gh2, voor de voet te maecken een clavier, met een nieuw secreet en daer staende een
trompet 8 voet en een octaa 4 voet, verder over betalingswijze en "Wat aengaet de veranderinge of vergrotinge van
beijde de kasten en derije (?), datselvige sullen haer Ed. H. op hare kosten laten maecken". (fotoc)

1/2'50 Gemeente Kampen (archivaris) aan KV. Geg. ontleend aan voorl. lijst der Nederlandse Monumenten van
Geschiedenis en Kunst, prov. Ov. dl VII, 's-Gravenh 1923, p 84: O. grd XIXa., 1887 verplaatst en hersteld.
Krverg. 1821: Besloten tot reparatiën, alleen de allernoodzakelijkste. 1822 Rekening A.van Gruizen en Zoon. Over
werk 1887 geen gegevens.
Van oudsher, meer dan één o aanw. 25/1 1625 rep. Mr Gerrit van het grootste orgel. Reparaties 1683, 1656.
restauratie Mr Jan Morlet o's Buiten- en Broederk. In Br.k. Cmb en Kh -> Sq en Vh. In "buyten orgel" Cmb -> Sq
over half klavier. Verder over "geblaas" en "iserwerk" en beide "orgelen overtinnen". 1786 uitbetaling aan
F.C.Schnitger

Verder nog twee BS'n
Inv. 3 stukken 25/11 en 2/12'98.

Kampen, Hervormde Buitenkerk of Onze Lieve Vrouwekerk.
Zie afschriften brief over Joh.ten Damme, Groningen, Martini.
In map Broederkerk:
1/2'50 Archivaris gem.K. aan KV. Buitenkerk en Broederkerk: 1683 Mr Johan Morlet. In Buitenk: Cmb -> Sesq dc, beide

"orgelen overtinnen".
Begin invent. 25/11'98.

Kampen, Kerkelijk Centrum Open Hof, Lelystraat 49 (Flevowijk).



7/9'71 Bouwcommissie Kerkbouw Flevowijk aan H.Eé. Verzoek  om advies bij aanschaf nw orgel uitgaande van
streefbedrag.

14/9'71 vV aan Eé. Offerte voor P8 (F) Qd16 O4 Mxt11/3'4st Dlc8 Brstw Ged8 F4 P2 Q11/3 (evt Sq) Ped Qd16 (tr) 2
koppels C-f'''  C-f'
of 1 kl o met P8 (F) Qd16 Hp8 O4 F4 O2 Mxt11/3'4-6st T8 Ped Qd16 tr

17/9'71 Eé aan Bwcomm Advies: 2 kl o met Sq
25/10'71 Vdg aan Eé. Offerte voor zelfde 2 kl disp met Sq
28/10'71 Eé aan Bwcomm Adv. 2 kl o met 2 reserves (wegens fin. grens) VdG was duurder dan vV. Blank ongeveer gelijk.

Uit ervaring: Fl veel duurder.
3/11'71 (Eé) aan vV. Opdracht vlgs offerte met Sq.
z.d. vV. Ontwerptekening orgel et disp als voren.
22/11'72 vV aan BwComm. Offerte voor 2de ped.koppel en beitsen kas in bruine kleur. (Uit latere corresp. blijkt, dat

hiertoe opdracht is gegeven.
27/9'72 Uitn. ingebruikneming Open Hof op 27/9'72.
7/3'73 Bouwcomm aan meerdere geadresseerden. Uitn. ingebr.n. orgel op 15/3'73.
16/3'73 Eé aan Bwc. Geen eindrapport maar gelukwens met prachtige orgel.
Gl. inv. 2/12'98.

Kamperland, Hervormde Kerk.
Oude orgel.
• Aantekeningen, disp. P8 Ged8 Gmb8 VxC8 O4 F4 O2 Mxt, loze B16 membraanladen, gebreken.
12/10'53 P.Kramer, org. aan (Eé). Disp. als boven, ook nog "Super" en Dekker, Goes, enigsz. omgebouwd 1939 door

Eversdijk. Problemen met onvoldoende windmach, hangers en ontbr. B16.
z.d. Kr aan (OC?). Onderzoek gevr.in opdr. KV.
30/12'53 OC aan KV. Rapport en advies. Over slechte kwaliteit en door Eversdijk slecht verricht werk. Advies: Verkopen en

aanschaf nw o.
Nieuwe orgel.
25/3'54 vV aan KV. Offerte voor I. P8 Rf8 F4 O2 Mxt4-6st II. Hp8 P4 Vlf2 Sch2st Kh of Schalm 8. Ped B16 P8 (tr) C-f'''

3 kopp.
23/9'54 vL aan KV. Idem, zelfde disp. (overeenkomstig aanvraag)
10/11'54 vV aan KV. Idem.
25/11'54 OC aan KV. Commentaar op offertes. vV is duurder maar ook een klasse beter. P8 zelfst. is 't beste.
29/11'54 KV aan OC. Waar kunnen we o's van vL zien?
17/1'55 Eé en Hü stellen zich voor in febr. o's te gaan zien.
10/3'55 vL. Aanv. offerte: Op Hw O4 ipv O2, Gebruik kas voorm. o., bespeling zijkant, prijs binnenwerk oude orgel.
• Corresp. waruit blijkt, dat vL opdracht kreeg.
23/5'56 vL aan KV. Offerte voor (toch) nieuwe kas. Uit vlgd schrijven: noodzakelijk, oude was aangetast door houtmijt.
26/6'56 OC (Schoking) aan vL. Ernstige kritiek op pijpen voor Kamperland.
27/6'56 vL aan OC. Zal lab.pijpen goed contrôleren, zal een nieuwe Dlc maken vlgs door Hü opgegeven mensuren.
7/7'56 OC aan vL. In kas zitten vuren delen, de offerte vermeldt eiken of mahonie.
30/10'56 OC aan KV. Onvoorwaardelijke goedkeuring instrument.
13/5'59 OC aan vL. Opsomming kleine onvolkomen.
16/9'59 OC aan KV. Accoord met offerte vL de- en remontage i.v.m. kerkrestauratie. Ook afdekken is mogelijk.
Gl.inv. 9/12'98. Hier is een briefje met gegevens over Jelsum. Ze aldaar

Kamperveen, Hervormde Kerk.
26/4'60 BRC aan OC. BS bij ontw.tekeningen kerk. K. niet aangepast aan kerkorde.
15/7'60 OC aan KV. Reactie op tekeningen.
2 stukken,afk. uit map IJsselmuiden.

Kantens, Hervormde Kerk.
1948 Corresp. over bezoek Eé en Leg.
24/3'54 KV aan OC. XVII.o in deplorabele staat. Kerk en toren zullen binnenkort worden gerest., etc.
1954 Daarna corresp. over komst Eé en uitstel wegens werk in watersnoodgebieden.
19/11'55 O. niet laten demonteren door Mulder te Uithuizen (harmonium-man), maar door Ruiter, die dit altijd in

Groningen doet. Inventarisatie door ons tijdens demontage.
24/12'55 OC aan KV. Bevestiging 1. machtiging opdr. aan R. demontage, 2. maken rapport en restauratiekosten bij

handhaving dispositie 3. aanvr. offerte R. met evt. uitbesteding werk aan "grondpijpen" door Mulder. R. heeft
inmiddels het o. gedemonteerd en onderzoek heeft pl.gevonden. Ook noodzakelijk kas te demonteren onder
toezicht der arch., "aangezien de huidige toestand van dit meubel niet bestendigd kunnen blijven". Bij voorzichtig
wegkrabben van verflagen kwamen enkele reg.namen te voorschijn. Belangrijk disp. voor grote ombouw in XIX
vast te stellen. Er zijn geen arch.stukken.

21/1'58 KV aan (OC). Willen andere orgm Gehoord van orgm's te Leer, etc.
25/2'58 KV aan OC. (Na bezoek Eé en Ed) Afspraken: 1. rest.plan, 2. vrijbl. offerte vV, 3. opdr vV pijpen op aangewezen

plaats leggen, 4. Spoed met alles.
12/6'58 vV aan KV. Rekening: windl en pijpw uit gem.werkplaats opgehaald, in brandweergarage opgesteld en later weer

opgeborgen.
28/10'58 OC aan KV. Onderzoek door Ous en Ed ingesteld, etc.
3/4'59 KV aan OC. Willen dat fr.p. worden herplaatst.
25/5'59 OC aan KV. Reactie. Voor pl. en rest. fr.p. aparte subs.regeling nodig.
'59-'61 Heen en weer geschrijf: alles duurt zo lang.
24/3'61 A&B (Brunzema) aan OC. Kostenanschlag fr.p.(ook rugw) herstel en nw tinfoelie en bladgoud en opstellen.
13/6'61 OC aan Kr(!). In overleg met Ous en Ed wenslijk gebleken, de rest. te doen uitvoeren door A&B, hierbij concept



subsidieaanvraag. Alle mensuren oud pw zijn opgemeten.
nov'61 Corresp. over langdurige gang van zaken, ontvangbewijs nota vV.
30/3'62 P.C.v't Hoofd, Kantens aan OC. Bericht subsidietoekenning werk fr.p.
19/6'62 KV aan OC. Opdracht werk fr.p. onder voorbehoud goedkeuring subsidie door gemeente.
30/6'61 OKW aan KV. Goedkeuring begroting en opdracht.
13/9'62 OC aan A&B. Opdracht vlgs offerte 24/3'61 onder voorbehoud etc.
29/10'62 KV aan OC. Definitieve opdracht (subsidie nu geregeld).
6/11'62 OC aan A&B. Definitieve opdracht.
31/1'64 A&B aan OC. Denken begin mrt'64 te beginnen.
febr'64 - jan'65 Correspondentie over de vraag wat te doen na loonkostenverhoging van A&B en over overname (begin'64)

adv.schap door Eé.
z.d. Aantekeningen over toestand orgel.
Glob.inv.10/12'97. Zie ook Bolt-archief

Kapel Avezaath, Hervormde Kerk.
KV Kerk- en Kapel-Avezaath.
30/12'58 KV aan OC. Inlichtingen gevraagd over windaandrijving orgel in Kapel-Avezaath 
24/1'59 OC aan KV. Hü zal contact opnemen.
9/5'59 OC aan KV. Advies. Windmachine te lawaaierig. Vervangen, bv. door dK. Orgel 1917 G.van Dam, P8 Cello8 Hp8

O4 F4 O2 Codc, windl in slechte staat, hevig rammelende toetsen, kernst. expr. Geen grote bedragen aan dit orgel
besteden. 

Volledig geïnventariseerd 1/4'98.

Kappel, Klosterkirche.
Na '57 H.Peter, Schweizerische Kunstführer. Over de kerk
1 stuk, inv. 25/6'98.

Kapelle-Biezelinge, Hervormde Kerk.
28/5'65 KV aan OC. In kader kerkrestaur. moet orgel verplaatst. Advies gevraagd.
1/10'65 OC aan KV. VA. C.F.Witte Hw B16 P8 Vln8 Rf8 O4 F4 Q3 O2 Mxt3-4st Co5st T8bd Nev.w. P8 Hf8 V8 VxC8

Rf4 Salt4 Gh2 C-f''' aangehP C-d' trem vent mank. kernst. expr. Weinig doorspraak. Geen bezwaar tegen (op
verzoek) verplaatsing meer naar torenwand en uitbr. met vrij ped. mits in de kas ruimte voor is ped.mechaniek en
de ped.st in aparte kas komen. Demontage o. bij kerkrest. Beste i.v.m. heteluchtverw. ladesysteem moderniseren.
Werk niet door Eversdijk laten doen (wat de organist voorstelt). Beste lijkt Blank hiervoor. Adv. Bolt, Erné of
Talsma.

28/10'65 KV aan OC. Besloten de- en remontage o door Blank, Eé als adviseur, daar hij dicht bij woont.
29/11'65 F&R aan KV. Prijsopg. op verzoek Eé voor demonteren en gedeeltelijk opbouwen orgel.
1/12'65 (Eé) aan KV. Advies binnenwerk door o.m. en kas door aannemer te laten demonteren, wat reparaties, aanbrengen

sleepsysteem,  pulpeten verv. door een strip, voorbereiding vrij ped met Sb 16 P8 O4 Fg16 (naar vergelijkbare
Witte-o's), motor evt. vervangen. Accoord met offerte F&R. Alles zou subsidiabel zijn.

25/1'66 Eé aan KV. demontage en gedeeltelijke remontage (tijdelijk op een andere plaats in de kerk) naar behoren verricht.
21/2'66 (Eé) aan KV. Accoord met offerte (die er niet is) betr. aanbr. windmachine.
2/3'66 KV aan Eé. Volgens organist is nieuwe windm. nu niet nodig.
3/11'66 KV aan F&R. Besloten: geen uitbr. met vrij p.
21/3'67 (Eé) aan F&R. Opdracht nw windm.
28/3'67 F&R aan KV. Bevestiging, dat is uitgevoerd: Poetsen frp en vergulden labia, vern. pulpeten, aanbr.

windladesysteem.
8/5'67 Eé aan KV. Werk goedgekeurd. Stof in orgel is buiten hun schuld daarin gekomen.
14/6'67 (Eé) aan KV. Goedkeuring windmachine.
27/6'68 OC aan KV. Goedkeuring werk. Kleine onvolkonmenheid nog weg te nemen.
Gl.inv. 9/12'98

Katwijk aan Zee, Hervormde Ichthuskerk en Hervormde Kapel.
Verloop en van der Mey worden als architecten voor de Ichtuskerk genoemd.
Tekeningen.
z.d. Standaart. 2 tekeningen orgelopstelling.
3/6'65 Arch. Verloop en vd Mey. Suggestie orgelfront.
Overige stukken (de eerste drie stukken betreffen een nieuw te bouwen kerk in "Overduin". Dat zal de Ichtuskerk zijn).
14/9'61 BRC aan OC. BS bij ontw.tek. arch. Verloop en van der Meynw k. KV niet aan kerkorde  aangepast.
26/10'61 OC aan BRC. Reactie.
26/10'61 OC aan KV. Reactie op tekeningen
4/9'62 Standaart aan KV. Bouwjaar orgel Kapel omtrent eeuwwisseling of eerder. Over slijtage, over voorstel plaatsing in

nieuw te bouwen kerk, de kas blijft in de Kapel. Aanbod nieuw "electrisch" orgel (voor de Kapel) als eerder
geplaatst in R.K.te Veenhuizen voor het ministerie van Justitie. “22 stemmen”, uitbreidbaar met T8 (uit latere
stukken bljkt, dat een unit-orgel is bedoeld) 

14/5'63 Standaart aan KV. Offerte restauratie orgel voor de nieuwe Ichtuskerk (o.a. nieuw zinken of tinnen front) en nieuw
orgel voor de kapel.

1/10'62 KV aan Standaart. Accoord met nieuw (electr.) orgel
12/12'63 Standaart (nu kantoor in Apeldoorn). Nieuwe prijsopgaaf orgel , nu met nieuwe "Sesqualter" 2 st en Woudf 2,

gepaard gaande met verschuivingen en verplaatsingen van registers. Bestaande disp. 
I. B16 P8 Rf8 T8 O4 O2 Q3 Mxt4st Co5stdc II. P8dc Hp8 VxC8 VdG8 Dlc8 P4 Dwf4 II-!, I-II, Tremolo, 2

ped.k. geen ped.st. Te wijzigen in:
II. P8 Rf8 T8 O4 Mxt4st Dwf4 Sxq2st O2 II. Hp8 Dlc8 VdG8 P4 F4 Q3 Wf2 nw
ped B16 B8 P8 O4 (kennelijk unit) koppels als eest.



11/2'64 KV aan St. Opdracht restaur. orgel Kapel.
31/7'64 Standaart aan KV. Voorstel verplaatsbare speeltafel Ichtuskerk.
12/8'64 KV aan St. Willen structuur orgel ongewijzigd laten.
9/10'64 St. aan KV. Nieuwe voorstellen, waardoor de mech. tractuur behouden blijft. Over anti-wormbehandeling.
3/11'64 KV aan OC. Toezicht gevraagd bij overpl. mech. o. kapel naar Ichtuskerk door St. die o in onderhoud heeft.
12/11'64 (Eé) aan KV. Bereid toezicht uit te oefenen.
15/2'65 (Eé) aan KV. Over plaats gehad hebbende bespreking met KV en Standaart over mechanisch orgel van de Kapel,

welke nu naar de nieuwe Ichtuskerk gaat. Recapitulatie vroegere voorstellen Standaart. Nu is ook St. accoord met
voorstel het Kapel-orgel op zijn plaats te laten en het voor de Kapel reeds aangekochte unit-orgel in de Ichtuskerk
te plaatsen.

25/1'65 St aan KV. Voor kapel bestemde orgel heeft geen eigen front. Gebruik wordt gemaakt van bestaande front.
26/1'65 KV aan Eé. We hebben de afmetingen van het unit-orgel bij St. opgevraagd.
23/2'65 KV aan Eé. Tinnen op zinken fr.p.?
4/6'65 KV aan Eé. BS bij ontwerp Standaart. Arch. vonden het niet geslaagd. Oordeel gevraagd.
10/6'65 KV aan Eé. BS bij schetsje der arch.
10/6'65 Eé aan KV. Kritiek op tekening van St.
4/10'65 KV aan Eé. Willen in Ichtuskerk een orgel, dat gebouw waardig is. Over pogingen het unit-orgel door St te doen

terugnemen.
2/11'65 (Eé) aan KV. Bevestiging afspraak bespreking.
Bijna voll. inv.  9/12'98.
Later is ooit geopperd het orgel van de Kapel in de Pniëlkerk te plaatsern. Zie aldaar.

Katwijk aan Zee, Hervormde Pniëlkerk (Hoornsepolder).
7/3'67 KV aan Eé. Advies gevraagd voor nieuw mech.o. en verzoek offertes aan te vragen bij geschikte "fabrikanten".
27/4'67 (Eé) aan KV. Positieve reactie.
27/4'67 Eé aan Fl, dK, Lfl, vV. Off.aanvr. voor Hw P8 Rf8 O4 Splf4 O2 Mxt4,6st T8 Rw P4 Hp8 Rf4 Gh2 Sq2st Sch4st

Dlc8 Ped Sb16 P8 Fg16 O4, evt reserves of ipv Rw een Brstw met wat andere disp.
3/5'67 Lfl aan Eé. Offerte.
12/5'67 Fl. aan Eé. Offerte.
1/7'67 vV aan KV. Offerte.
6/7'67 dK aan Eé. Offerte.
15/7'67 Eé aan KV. Reactie op offertes. Bespreking en bezoek o's voorgesteld.
1/8'67 KV aan Eé. Willen ook offerte van vd Linden.
11/11'67 vdLinde & Co aan KV. Offertes voor o met Rw of Brstw en bijlagen met disp.'s en prijzen o's te L Luth.

(restaur.'65, adv. Blankenstein), Dordrecht Chr.Geref ('66, adv Asma), Uithoorn Herv. "Hoeksteen" ('66, geen adv),
Broek op L.dijk, Geref. ('67, geen adv). Oegstgeest Wijkcentrum ('67, adv. Blankenstein), op eerste na alle nieuw.

27/1'69 KV aan Eé. Nog geen beslissing over te besteden bedrag. Zijn pijpen en andere onderdelen van o. in Kapel
geschikt voor plaatsing in nieuw orgel? Ook sprake van van Lfl geleend orgel.

31/10'69 Lfl aan Eé. Prijs kas voor 2 kl orgel, met voorl. alleen Hw met 8 st, waaronder B16 voor Ped.
17/1'70 (Eé) aan KV. Ontraden gebruik te maken van orgel Kapel, niet subsidiabel, verder over aanbod Lfl P8 Rf8 O4 F4

O2 Mxt T8 Ped B16. Bij levering hiervan vraagt Lfl geen vergoeding voor het nood-orgel.
Gl.inv. bijna voll. 9/12'98

Kattendijke, Hervormde Kerk.
18/2'60 SO aan Chr.J.Straub (KV). Opmerkingen over slechte plaats orgel bij rooster heteluchtverwarming. Over

aanbiedingen van a. Reil, b. Fonteyn-Gaal, c. Verweys. b en c aanbevolen, (we durven geen mech., orgel te
adviseren)

3/3'60 Versch aan KV. BS bij veranderde tekening orgelruimte.
9/3'60 Versch aan KV. Over omdraaien van het orgel.
11/3'60 SO aan KV. Over plaatsing orgel. Klavier achter opzij of voor. Twijfel over voorstel Versch 3/3, accoord met die

van 8/3. Commissie van Toezicht naar ons verwijzen.
18/3'60 F.Moll te Vlissingen (voorz PCT en KV-commissie) aan OC. Nog niet gelukt KV te K over te halen OC in te

schakelen voor orgel in gerestaurerd monumentaal kerkgebouwtje. Vraag: Is SO capabel? Zorg op korte termijn
voor een tegenadvies.

30/3'60 OC aan Moll. Reactie. 1. Bij RK kerken werken wij met Versch, maar uitsluitend met mech. o's. 2. Toepassing
electr. orgels afkeurenswaardig, zeker als het unit is. 3. Feit dat SO unit-orgels adviseert en electr. o's beter vindt in
nabijheid van verwarmingsinlaat en unit-o's adviseert impliceert dat zij niet competent zijn ...

Inv. 2/12'98 (compleet op één stuk na)

Kern, Alfred. Advertentie van Kern, ergens uit gescheurd.

Kerkdriel, Hervormde Kerk.
23/10'52 OC aan KV. Waarom men Pels niet kan aanbevelen. 1. Ingesteld op RK eredienst, welke totaal anders is. Er

werken ook geen prot. orhelmakers in RK kerken. 2, Resultaat: Wierden Herv. en Bandoeng.
12/9'53 Progr. ingebr.n. kerk en orgel Pels, ingespeeld door adviseur D.Jzn Zwart. I. P8 Hp8 O4 Spf4 Kw3 O2 Mxt3-5st

T8, II V8 Rf8 P4 F4 N3 Wf2 Sq2st Ped Sb16 O8 Kb4 3 kopp trem
Doorgekeken 9/12'98

Kerkwerve, Hervormde Kerk.
53'-'55 Correspondentie. Pogingen KV bij NRF bijdrage te krijgen voor aanschaf klein orgel ter vervanging van door

waterschade onbruikbaar geraakt 2 kl. harmonium.
17/12'55 OC aan BRC. Vernomen dat KV te K. orgel heeft gekocht van Vreeken, Bodegraven voor veel hoger bedrag dan

de waarde van het harmonium. Derhalve verzoek NRF betr. subsidie negatief te adviseren.



22/12'55 OC aan BRC. Zelfde schrijven maar nu met een gematigder slot.
• OC intern. Bezoek Hü aan rampgebied. Unit-o Vreeken van affreuze kwaliteit.
6/2'58 OC aan vB. Uiteenzetting voorgeschiedenis. Voorstel alsnog bedrag ter beschikking te stellen voor deugdelijk

orgel 5 à 6 st.
17/3'58 OC intern. KV stelt meer prijs op nieuw dak (dat NRF ook niet betaalt) dan op orgel.  vB zal dus niet gunstig

adviseren.
10/9'60 CRM (vB) aan OC. Vervanging o. door nieuw staat niet in causaal verband met de ramp, dus geen verdere

subsidie.
Gl.inv. 9/12'98.

Kerkwijk, Hervormde Kerk (KV Kerkwijk-Delwijnen).
Mensuren en grafieken daarvan en samenst. Mixtuur (voorstel):

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

Overige.
5/11'53 OC aan Eé. Mededeling, dat KV om advies heeft gevraagd wegens kerkrestauratie. Wie moet dit behandelen?
• Klad aantekeningen. J.F.Kruse Leeuwarden, ca 1900 C-f''', C-d' P8 Petit B 8 VdG8 O4 Fld'am4 Q3 O2 Sxq2st ipv

Tromp (Smit) geen motor, Fl klinken redelijk heksgroeven, klav. zijkant.
2/12'53 OC (v.Lochem) aan KV. Rapport en advies. Orgel in goede staat, beetje lek in windlade, geen windmachine.

Advies: orgel uit kerk verwijderen, bij herbouw lade nazien, Sq door Mxt vervangen., motor aanbrengen. Uitbr.
met vrij ped. wenselijk maar hiervoor geen ruimte in kas en om andere redenen buiten de kas onmogelijk.
v.Leeuwen kan dit het beste doen.

1/2'54 OC aan KV. Zonder overleg dK opdracht gegeven.
22/4'54 KV aan OC. Restaur.politiek belangrijk gewijzigd door mon.z. Orgel moet op andere plaats.
31/5'54 Na verslag Eé en Hü: bezwaar tegen a. ombouw orgel op voorgestelde wijze, b. de plaats in het koor. Zullen met

rijksarch. contact opnemen.
z.d. KV aan OC. Bestaande orgel kan niet zonder meer herplaatst worden. Voorstel architect: aankoop orgel, dat

tijdelijk in gebruik is in Cunerakerk te Rhenen. KV zal verm. kiezen voor verbouwing bestaande orgel.
2/6'56 KV aan OC. Reactie op offerte vV. Onzekerheid financiering, idem over wat met oude orgel moet gebeuren.
4/5'56 OC aan KV. Rapport en advies. Door architect (Verheus) geplande plaats juist toereikend voor klein orgel: Hp8

P8(gr.o. van Hp) O4 O2 F4 Mxt4-6st, beste te leveren door vV.      
16/5'56 vV aan KV. Offerte voor Pr (C-E van Hp) Hp8 O4 Gedf Gh2 Mxt4-6st met of zonder aangehP.
22/11'56 OC aan vV. Over prijsverhogingen Serooskerk, Kerkwijk, Stellendam.
7/12'56 vV aan KV. Nieuwe offerte,
8/3'57 KV aan OC. Over niet toekennen subsidie orgel in kader kerkrestauratie. Oude onderdelen gebruiken? o.

opgeslagen bij dK.
5/9'57 KV aan OC. Om haast gevraagd.
18/9'57 OC aan KV. Na bezoek aan enige orgels conclusie: geen bezwaar bespreking met dK.30/10'57.
30/10'57 dK aan KV. Offerte voor o. deels uit materiaal vorige, evt. nw kas. P8 (af F, nw) Hp8 O4 F4 O2 Mxt11/3'4,5,6st, 4

oude st. (de onderstreepte) nieuwe kernen, mens.verloop te wijzigen. Klav. in achterwand.
okt'60 Rijksdienst Mon.z. tekening orgel.
z.d. dK tekeningen orgel
z.d. Anon. aan Eé. Kladtekenig van plattegrond enige details van de kerk.
27/11'57 OC aan KV. Accoord met offerte.
5/1'59 OKW aan OC. Aanvullingen op plan gevraagd. In principe bereid tot subsidie.
22/4'61 dK aan KV. Nieuwe offerte, aangepast aan wensen mon.z. Zelfde disp. als 230/10'574/7'61 OC aan KV. In

gr. trekken accoord met tekening mon.z.
4/7'61 OC aan KV. In gr. trekken accoord met tekening mon.z.
19/7'61 dK aan OC. Definitieve offerte
15/12'61 Gebr. v.Doorn, Zeist aan Mon.z. Offerte kas.
22/2'62 dK aan OC. Weer nieuwe offerte op verzoek Eé. Verder vooral over Waalwijk (in orde behalve punt g. Risico dat

lofwerk beschadigt) en over betaling van een termijn Gr.k. Nijmegen.
5/3'63 OC aan dK. Opdracht.
7/9'63 dK aan Eé. BS bij mensuren, hierin verwerkt in Mxt voorgestelde veranderingen en gebruik oude binnenpijpen

van P8
27/10'66 OC aan KV. Keuringsrapport. Na veel proefnemingen problemen windvoorziening opgelost. Verantwoord geheel

ontstaan, ondanks gebruik registers van Kruse, etc.
Inventarisatie 10/9 en 9/12'98. Op 22/9'99 aangevuld met wat in een andere map zat met titel "Kerkwijk-Delwijnen". Zie ook Ammerstol: 20/3'63 en Kampen, Bovenkerk
22/10'65.

Kesteren, Hervormde Kerk.
z.d. klad-aantekenineg, waaruit blijkt dat in Kesteren een Leichel-orgel was. en dat er een pneum. pedaaltransm. was

(B16), verder als 31/12'49.
z.d. (bijgeschreven) 15/10'49. Offerte M.K.Koppejan reparatie (in abominabel Nederlands).
31/12'49 Anon. (uit latere corr. 15/4'52 blijkt, dat het Fl was) aan Ir J.B.Baron van Asbeck, Utrecht. Kostenraming herstel

oude orgel. Nieuwe mech.laden, nw walsb., nw pijpw met gebr. enig oud p., nw balg, nw materiaal voor opleggen
windladen, herstel en gedeeltelijke vern. kas, montage, intonatie.

31/12'49 Anon. (Fl) aan vA. Rapport inzake nog aanwezige delen orgel, opgeslagen bij Koppejan. Veenendaal.
Hw. P8 B16 Hp8 Gmb8 O4 Q3 O2 Mxt3st T8, Bvw. Sal8 Lieflged8 Aeo8 Rf4 (Ped)B16 (nieuwere lade)
Slechte kwaliteit laden. Oorl.schade, vocht, klavier niet meer aanw. (Het was wel een mech.o.). Gr.p. vuren en



zink.
Disp. voor een nieuw orgel. 20 st. Hw, Rw, Ped.

3/10'51 vV aan KV. Offerte 20 st. Hw Rw, Ped.
10/10'51 vV aan OC. Prijs als alleen voorl. Hw (met aangeh.P wordt gebouwd.
11/10'51 Anon. (moet Fl zijn) Offerte.
15/10'51 OC aan KV. Reactie op off's vV en Fl. Gezien de prijs. Adv. Fl voor bouw of gedeeltelijke bouw orgel.
15/4'52 OC aan KV. Over bewaarloon voor Jongejan (bedoeld Koppejan).
18/4'52 OC aan KV. Aanvulling op vorige.
7/7'53 OC aan KV. Excuus voor vertraging. Accoorrd met bespreking met v.Asbeck over tekening.
12/3'54 Laatst aanw. brieven.
Gl.inv. 22/9'99

Kiedrich (Rheingau), Pfarrkirche. Orgel voor 1500. Foto.

Kirchheim/Teck, Kreuzkirche. 1957 Rensch-orgel. Foto.

Klaaswaal, Hervormde Kerk.
29/11'48 H.Spanjaard, Amsterdam aan KV. Prijsopgave voor een nieuw pneum. of elctr. o  met membraanladen en een

opgave met kegelladen, 2 kl. en unit-pedaal
10/12'48 vL. Prijsopgave voor sleepl.orgel, reg.tr. evt. pneum. Gebruik oude orgel: Blaasbalg, canc.raam windlade.
8/5'51 Gunstig eindoordeel door vL geleverd o. Alsnog volgende verbeteringen: a. Metalen front ipv zinken, b. ped.tr.

mech. ipv electr. zonder verhoging aanneemsom.
19/4 J.K.Steenhove, organist aan OC. Orgel houdt slecht stemming.
19/11'54 OC aan KV. "De klank van het instrument heeft zich, nu de metaalspannningen in het nieuwe pijpwerk geleidelijk

minder worden in gunstige zin ontwikkeld". Advies in welk jaargetijde stemming 't beste kan plaats hebben. Ook
advies i.v.m. ontregeling der mechaniek.

Gl.inv. 22/9'99

Klarenbeek, Hervormde Kerk.
26/5'55 OC aan KV. Rapport en advies inzake op proef geplaatst orgel, afkomstig uit het watersnoodgebied. Destijds

advies gegeven, dat herstel (schade door zout water) in geen verhouding stond tot de waarde van het instrument
opgebouwd uit zinken en vuren materiaal. Intonatie en dispositie typisch voorbeeld vervalperiode. Negatief advies
betr. aanschaf ervan.

21/6'55 Ous aan? Verslag. Orgel door Koch opgesteld. Beschrijving van de (arbeidsintensieve) bewerkingen die de delen
van het o. zouden moeten ondergaan.

2/7'55 OC aan PCT. Uiteenzetting gang van zaken.
7/2'56 OC aan KV. Vernomen: tot fondsvorming overgegaan. ... spreken de wens uit ...
Voll.inv. (4 stukken) 22/9'99.

Klazinaveen, Hervormde kerk.
20/6'61 BRC aan OC. BS bij ontwerptekeningen (niet aanw.) arch. Knijtijzer nieuwe kerk.
15/8'61 OC aan PCT. BS bij afschriften betr. Klazinaveen en Nieuwlande.
15/8'61 OC aan KV. Reactie op ontwerp. Ruimte geschikt, mits juiste materialen worden toegepast en roosters der

verwarming niet in nabijheid orgel komen.
Voll. inv. 23/9'99

Klazinaveen-Noord, Hervormde Evangelisatie "Immanuel".
22/11'49 J.J. Saraber, predikant aan OC. Gevraagd (na slechte ervaringen met Spiering, aan wie beschadigde pijpen waren

toegezonden) schatting der schade. 
11/1'50 OC aan KV. Zullen rapport Spiering  beoordelen, nadat hij het - als beloofd - klaar heeft.
17/3'50 Spiering OC (Haveman) en BS aan Eé. Welke 9 pijpen beschadigd zijn (bij een beschieting), 3 ervan te herstellen,

overige vervangen. O in slechte staat, mechanisch, schijnt overgeplaatst te zijn uit Ee bij Dokkum.
21/3'50 OC aan Sp. Stuk voldoet niet aan de eisen van een oorlogsschaderapport.
4/5'50 OC aan Bestuur Herv.Evangelisatie te K.. Schade is gering, scherfgaten in kas en enige pijpen die in reparatie zijn.

Orgel 1795 A.v.Gruizen1. Het is in slechte, maar oorspronkelijke staat. Restauratie dringend geboden. Omdat de
gemeente daar geen geld voor heeft: Voorstel het te verkopen aan een kerk in Zeeland, die een historisch orgel
zoekt en voor het geld een nieuw orgel aan te schaffen.

3/11'50 KV Herv.gem. Burgh aan OC. Besluit aankoop orgel.
11/4'51 OC aan Spiering. Verzoeke de pijpen naar vV op te sturen
23/4'51 OC aan Evang. te K. Spiering zal de pijpen naar vV sturen na betaling.
Zie verder onder Burgh Inv. 22 en 23 / 9 '99
Stukken over een nieuw orgel.
20/11'50 vV aan KV. Prijsopgave voor P8 (af g) Hp8 O4 O2 Sch3-4st zonder pedaal (wordt althans niet genoemd)
1952 Correspondentie over overschrijden der leveringstermijn. Ergens een aantekening: De Rijp Strumphler 1802 vrij

goede staat, 17 st aangeh.p.
17/7'52 OC aan Evang, te K. Eindoordeel. Nieuwe sleepl.constructie. Boven bestek P8 bas doorgeboord op Hp8. Bij één

pijp sluit het pijprooster niet goed. Bij eerstvolgende stemming in orde maken.
23/6'53 Evang. te K aan De Algemene Synodale Commissie dr Ned.Herv.K. Boze brief over uitblijven afrekeningen..
Hierna wat verontschuldigingen OC.
1/10'54 Evang. te K aan OC. Oude orgel bracht meer op dan het nieuwe kostte. Waar is het verschil gebleven? Wij kunnen

rekeningen niet betalen.
daarna Nog wat reacties, waarmee de zaak schijnt te zijn opgelost.
(5/7'55) Hü aan (OC?). Verslag nazorgbezoek vV orgel te K. op 5/7'55. O. in uitstekende staat. Orgel door kapot venster



aan wind blootgesteld. Heb zelf stof uit enige kernspleten verwijderd.
Globaal (maar uitvoerig) geïnv. 23/9'99

Kloetinge, Hervormde kerk.
5/2 1890 J.J.v.d.Bijlaard, Dordrecht aan? Verzoek tekening Balg toe te zenden.
24/9'11 J.Kooiman, Goes, organist aan KV. Wat aan orgel moet gebeuren. (conclusie na onderzoek 25/9'11 (!)): werk aan

windladen. Drie nieuwe stemmen op Bvw, "daar er in de thans op dat klavier aanwezige registers weinig geluid
van eenige betekenis zit": Vlp8 VdG8 VxC8. Verder vervanging Trompet.

21/10'11 Dekker. Opgave voor de restauratie van het pijporgel ..., ongeveer als vorige. Hij schrijft: VdG c-f''', VxC f-f''',
Qd8 C-f''' of Vp8 c-f'''.

30/10'11 KV aan vdB. Verzoeke opgave werk en kosten nodig voor herstel orgel.
z.d. v.d.B. Wat aan orgel moet gebeuren: werk aan windladen, walsramen, regeerwerk, blaasbalgen, klavieren,

schoonmaak, frontpijpen (stemslitsen vernieuwen), nieuwe Trompet ter vervanging van oude onbruikbare. 3
nieuwe stemmen in Bovenwerk: P8 (42 pijpen), VdG8 (42 p.). VxC8 (37 p.). Orgel in onderhoud bij mij sinds
1879. Heeft in die tijd nooit geweigerd.

1/11'11 Dekker. Extra prijs als Trompet wordt vernieuwd.
20/2'12 vdB aan KV. Heb orgel 33 jaar in onderhoud en mijn voorganger ruim 30 jaar. Destijds blaasbalgen, klavieren en

pedaal vernieuwd. Ken het oude systeem door en door in tegenstelling tot jongere orgelmakers. Vernomen
orgelmaker uit de buurt ....

16/8'12 vdB aan KV. Kostenopgaaf verplaatsing orgel naar nieuw gebouwde tribune
22/8'12 Dekker. Idem.
6/9'12 KV aan Dekker. Opdracht restauratie en verplaatsing.
13/11'12 Kooiman aan KV. Verzoek vrij pedaal met Subbas, Cello, Fluitbas.
20/11'12 KV aan Kooiman. Verzoek vrij pedaal afgewezen.
23/11'12 Kooiman aan KV. Reactie. Had het verwacht. "Dat ik echter toch mijn voorstel deed kwam daardoor dat ik liever

niet zag, dat U soms door een ander op deze zaak zou worden gewezen."
22/9'13 Kooiman aan?. Eindoordeel restauratie door Dekker. 4 nieuwe registers: Tr, VxC, VdG en Qdn.
z.d. Anon. (handschrift vd B). in 2-voud alleen titelblad: "Opgaaf van kosten van een vrij Pedaal met Subbas, Cello,

Fluitbas."
21/10'13 KV aan Dekker. Opdracht stemming en en 12 maandelijkse stemmingen van het tongwerk.
20/10'14 KV aan Dekker. Opdracht tot wederopzegging jaarlijkse en maandelijkse stemmingen.
z.d. Anoniem. Overzicht Orgelrestauratie 1930 door Dekker (en iets uit bovenstaande 1910/11):

11/2'30 schrijft W,Kool over slechte toestand orgel, windladen, pijpwerk,. Moeten stemringen aangebracht. Flag 1
v totaal verteerd, voorstel: Hiervoor Viuoolo 4 v. Toestand klavieren, pulpeten, etc. Voorstel doe het orgel weg!.
Nakijken,
19/2'30 Dekker accepteert restauratie, 22/2 vergadering KV over aanbr. pneum. vrij pedaal. In dezelfde maand
besluit daartoe.

z.d. (Eé) Kladaantekeningen. Zie rapport hierna. Bovendien: Sal 4v oud metaal, bespoten met Albronslaag. Bvw Opf3
24 ged, rest con.Sal 4 oud, bespoten.Hp8 oud 12 hout. Front scheef gezakt, ped. scheef aangelegd.

9/12'69 OC aan KV. VA, o. 1787 Hess
Hw B16 P8 Hp8 O4 Rf4 Viola4 Q3 O2 Mxtgeh T8geh Ovw Qfd8 Viola8 VxC8 Hp8 Sal4 Opf4 Qf3 Ped Sb16 2
kopp Trem Vent C-f''' C-d'. Windl lek vooral van Hw, Disp gewijzigd, vooral die van Bvw, mag.b. met slechte
omkisting. Zeker niet orig. Hw V4 en T8, Mxtsam.st lijkt gewijzigd. Rf 4 (wel oud) lijkt op plaats Sq. Pijpw Bvw
vrijwel geheel uit later tijd. Overige techn. toestand. Kerkrestauratie is mooie aanleiding rest. o. herstel disp. evt
aanbr. vrij ped. afh. van in toekomst beschikbare ruimte en toestemming mon.z. Adv. Bolt, Eé of T.

12/1'70 KV aan OC. Verzoeke ons in contact mer Eé te brengen.
18/1'70 Iz.Ruissen, Wemeldinge aan Eé. Fotocopiëen van stukken uit kerkarch. gemaakt. Stuur ze hierbij.
14/3'70 Ruissen aan Eé. Oorspr. (?) Dispositie o te K.

OnderClavier P8 (eng.tin) B16 Hp8 O4 P2 Flajolet 1 Mxt3-4stgeh T8geh BovenClavier Hp8 Gh4 O2 Qf3 Sxq3st
Carillon Vh8 Trem en Ventiel gemaakt door H.H.Hess Gouda.

10/4'70 KV aan Eé. Advies gevraagd inzake aanschaf 2de orgel.
15/7'70 Eé aan KV. Reactie op plan orgel voorlopig in de kerk te laten staan. Aankoop oud koororgel: KV Beek (L) wil

orgel voorlopig toch behouden.
gl.inv. 23/9'99
1.  In een ander stuk staat 1794, ook onder Burgh aldus.

Kloosterhaar, Hervormde kerk.
13/12'51 OC aan KV. Reactie op verzioek om advies in zake uitbreiding Dekker-orgel. Over Dekker-orgels in 't algemeen.

Eé zal de zaak ter plaatse opnemen.
2/7'52 OC aan KV. Advies. Orgel slecht van kwaliteit, dispositie, slecht geplaatst en te klein. Uitbreiding orgel ontraden.
20/6'55 Transit Frieborgh Harmoniumfabriek en Onderdelen aan HervK te K.Kostenopgaaf voor naar voren plaatsen orgel,

herintonatie van 5 reg. impregneren houtwerk, etc.
2de opgaaf. Uitbreiding, zoadt 2 kll o ontstaat met disp. I (C-f''') P8 Hf8 Gmb8 O4 Wf2 II. (C=-f''' met extra
octaaf) Ged8 Ital.pr4 N22 /3 Nh2 Trn13 /5 en 11 /3 of Mxt 3fach11 /3Tremolo Ped (C-d') Sb16 Ob8, 3 vaste C, 3 notrm
k en Sub en Super II-I, Cresc. Pijpw I uit oude orgel, Ii alle nieuw, Ped. niet genoemd.

21/9'55 OC aan KV. Door Eé en Hü opnieuw onderzoek ingesteld. Blijven bij vorige advies: Nieuw orgel vooraan op
galerij, waardoor zitplaatsen verdwijnen.

gl.inv. 23/9'99.

Klosterneuburg, Stiftskirche.
1636-42 Johann Georg Freundt.
• Artikel NCRV-gids.
• foto klaviatuur.



Klundert, Gereformeerde Kerk.
7/12'54 G.O.V. (Houtman) aan GrfK. te K. Orgel v.P.Dam, mech, naar schatting plm 60 j oud. Sb 16 pneum. latere

toevoeging.
Man P8 B16 V8(gr.oct van Hp) Hp8 O4 Qd8 O2Rf4 Co4st (c) T8bd Trem. Afsl Ped Sb16 Ped.k (Trede) C-g''', C-
d'. Wat hersteld moet worden.

7/12'54 Afschrift vorige.
15/1'55 GrfK (aan OC). Dank voor rapport (waar is dat?). Bijgaand begroting Houtman
15/1'55 Afschrift vorige.
4/2'55 OC aan Kr. Reactie. Onze werkwijze is anders als die van de GOV.
27/10'58 OC aan Deputaten Geref. synode. Kerk maar kort in water gestaan. Schade aan orgel klein. Kerk is zeer voldoende

in schade tegemoetgekomen.
12/11'58 OC aan GrfK. Deputaten Ger sayn verzochten ons onderzoek in te stellen. Schade toch groter gebleken. Hü zal

onderzoek instellen.
20/1'59 OC aan vBerkel. Opsomming van de schade die gevolg is van de ramp. (Oxydatie etc, toestand lade, schimmel en

loslaten toetsbeleg. Daarnaast bleek: Orgel bij restauratie gebouw verplaatst en uitgebreid met Mxt op
onoordeelkundige wijze. Orgel te zwak voor dit gebouw. Beste is bouw van een geheel nieuw orgel.

28/1'59 van Berkel aan (OC). Te betreuren dat vroeger advies niet is opgevolgd. Dan was resultaat beter dan nu na
werkzaamheden Bergmeyer te Woerden, waarvoor ook nog enige subsidie was verkregen. Nu geen bijdrage meer.

voll. inv.  21/10 '99

Klundert, Hervormde Kerk.
1/11'49 OC aan A.P.Smits, arch. te Aardenhout. Hen zal contact opnemen i.v.m. bouw nieuwe kerk.
17/8'50 OC aan Smits. Hoeveel oorlogsschadevergoeding bedraagt.
28/5'51 Smits aan OC. vL wilde pas een dvcies geven, als hij de opdracht kreeg. Gevr, advies omtrent systeen, afmetingen,

etc.
Na  aantal verzoeken om antwoord van Smits:
13/6'52 OC aan KV. Wat meest ideale orgel hier is. met kostenraming.
8/9'53 OC aan KV. vL bouwt nu o voor koepelkerk te Willemstad. Voorstel dit t.z.t. te bekijken.
16/1'58 BRC aan (OC). Kerk te Kl in oorlog verwoest. Nog geen orgel toen de watersnood kwam. Fl geeft op wat orgel nu

kost en gekost zou hebbem in '56. Het verschi; wil KV nu aan Rampenfonds vragen.
24/4'58 BRC aan (OC). BS bij offerte Fl. (Waar is die?)
4/9'58 OC aan BRC. Door loonsverhogingen prijs ca 25% meer geworden. Een deel zou als gevolg van levetrtijd van 2

jaar ook zijn doorberekend. (Orgel onlangs opgeleverd)
13/1'59 vB aan (OC). Aanvullende bijdrage toegekend.
gl. inv. (bijna volledig) 21/10 '99

København, algemeen.
Folder Orgelweek 28/5 - 1/6'56.

København, Grundvigskirke
1966 Programma van 2 concerten met afbeelding (grote) orgel.
1 stuk, inv. 25/6'98.

København, Gustafs Kirken. Foto orgel 1947.

København, Frihavnskirken. Marcussen 1958. Foto.

København, Frederiks of Marmor-Kirke. Foto.

Koch, B. & Zn.
Afk. uit map Apeldoorn Zuid.
24/11'53 OC aan Koch. Welke orgels de laatste tijd gemaakt of gerestaureerd?
13/3'56 OC aan Koch. Idem.
24/3'56 OC aan Koch. Dank voor reactie, verdere voorstellen.
In map Assen Herv. Grote Kerk: 5/7'64 . Koch aan KV. Over zijn laatste orgels.

Köln, Dom, Marien-orgel, gerestaureerd, door Seiffert 1963. Dispositie.

Kolderveen, Hervormde Kerk.
1/10/58 KV aan OC. Beekamp te Hoogeveen restaureert momenteel het o. Volgens Vierdag gaat het niet de goede kant uit.

Advies gevraagd.
26/1'59 KV an L.H.Beekamp te Hoogeveen. Voorwaarden, waaronder B. aanneemsom kan terugbetalen.
22/4'59 Vdg aan OC. Offerte heropbouw en aanvulling o. Bestaande disp.:

B16 (24 p vuren) P8 Hp8 (12 vuren) Gmb8 F4 O4 O2 Vrije plaats vh T8. Gmb 8 heeft  44 p, overige 56.
Nieuwe lade, wellenraam, abstr., kanaal, windmach.,verandering klavier.

30/4'59 OC (Eé) aan KV. Accoord met offerte.
20/5'59 OC aan Vdg. Opdracht namens KV.
21/11'59 Vdg aan OC. Extra prijs voor toevoeging Mxt 1 1/3' 4 st
2/1'60 H.M.(?) Beugeling-Brinkman, Nijeveen (die het o. bespeelt) aan Eé. Aantal ongerechtigheden aan nog niet

opgeleverd orgel. Kan B16 niet als voorheen worden verdeeld in bas/dc?



29/9'60 OC aan KV. Eindoordeel over werk Vdg, dat bestond uit herbouw van o. waarvan alleen ongeordend pijpwerk,
klavier en blaasbalg over waren en uitbr. met Mxt. Slechte Gmb nog niet geplaatst, hiervoor komt binnen enkele
maanden een betere beschikbaar. Vochtigh.gehalte der kerk is te groot.

26/10'60 KV aan (OC). Organiste heeft nog aanmerkingen.
13/7'61 Reactie. Hieruit blijkt, dat de Trompet vroeger wel aanwezig was, maar door de Hoogeveense orgelreparateur

vernield. Vdg heeft zijn werk goed gedaan. Bovendien is er garantie.
29/7'61 KV aan (OC). Opsomming van door organiste genoemde stem- en intonatiegebreken.
17/8'61 OC aan Vdg. Opsomming van hetzelfde.
14/12'61 OC aan KV. Nu in de kerk krachtstroom aanwezig is: Advies windmachine te vervangen. Beschikbaar die van de

doopsgezinde Kerk te Groningen.
31/10'61 OC aan Vdg. Wij waren tevreden met herstel orgel, minder met details. Geen bezwaar tegen aanbrengen

verwarmingselement. Etc.
8/11'(61) Vdg aan OC. 1. Zwaar lopen reg. mech gevolg van te hoge vochtigheidstoestand. 2. Over nieuwe 3-fasenmotor, 3.

strook vilt onder de toetsen, 4. Overige werk wordt met stemming verholpen.
14/12'61 Vdg aan OC. Kostenopgaaf voor nieuwe motorkas en terugname regelapparaat.
Gl. inv. (vrij voll.) 21/10 '99

Kolham, Hervormde Kerk.
z.d. Doeve aan? Afgescheurd 2de deel brief (aan Eé?) "Tweede geval", Kolham. Gemeente straatarm, orgel Vermeulen

slecht maaksel, vervuild etc. Zaakje voor Vdg?
18/3'59 Iemand namens Reil aan Weleerw. Heer. OC weet van prijzen. Reil werkt niet met adviseurs, die door ons worden

betaald. Het adviesbureu Organum in Ferwerd is wel serieus te nemen. Voorstel:
VxC -> Mxt 11/3' 2-3 st, rest. pijpw, vooral de houten p. anti wormbehandeling, schoonmaak, invoeren walsraam
en ped. Tractuur afregelen, Tremulant maken, herintonatie.

18/4'59 Vdg aan OC. Offerte: stofvrij maken, anti-wormbehandeling, lekken dichten, invoeren, intoneren, stemmen.
23/4'59 OC (Eé) aan KV. Rapport mech. sleepl. Vermeulen Woerden. C- ?? C-d' aangeh P8 V8 VxC8 Hp8 O4 Q3 F4 O2.

Vervuiling, doorspraak, frp met Al.brons, linnen dak, lekkage. Geen grondige restauratie, alleen wat werk om het
speelbaar te houden. Accoord met offerte Vdg. Niet met die van Reil (te hoog en kwaliteit van deze firma
onaanvaardbaar).

30/5'59 OC (v.Lochem) aan Vdg. Opdracht namens KV.
19/6'59 OC (Doeve) aan Vdg. Idem (!).
11/6'60 OC aan KV. Eindoordeel in gunstige zin.
Inv. 21/10 '99

Kollum, Hervormde Kerk.
7/11'61 OC aan KV. Vernomen restaur. Kerkgebouw, etc.
13/11'61 KV aan OC. Plannen rest. kerkgeb. juist, ook orgel. vL onderhoudt het o. Bemiddeling OC gevraagd.
2/2'62 OC aan KV. Rapport. 1841 v.Dam 1 , Hw P8 B16 Hp8 O4 Q3 Fld'am4 SO2 Mxt3-4st T8bd Afsl (verwijderd)

Onderpos. Fldx8b/d VdG8 (1939) P4 Rf4 Wf2 Dlc8 Trem C-f''' C-g Ped Sb16 (tr orig. p.) Klkopp Pedk.
Beschrijving huidige staat.Achterwand pos. verwijderd voor uitspraak Sb. Pijpw. grdls orig. Opzetst. 1939. Adv.
bij restaur. kerk o. tijdelijk verwijderen, daarna restaur. Gmb vernieuwen en gr.oct. comb. met Fld., Mech. tr voor
16' maken.

20/3'62 OC aan KV. O. komt voor op mon.lijst. Er moet een hist. rapport komen en subs.aanvr. op grond van een offerte
van vL.

28/8'62 Arch. J.J.M.Vegter, Leeuwarden aan OC. Rest. begint sept a.s. Verzoek o. uit k te doen verwijderen.
14/9'62 vL aan OC. Offerte demontage, individualiseren (?) en opslaan orgel.
17/10'62 OC aan vL. Opdracht demontage en opmetingen. Aan KV. Mededeling opdracht vlgs met Ed gemaakte afspraken.
okt'62 vL. Opmeting orgel (grote tekening), disp., enige mensuren.
z.d. verm. vL. Pijpmensuren van B16 (16 hout) P8 Hp8 O4 Fld'am4 Q3 (af c' op.) SupO2 Mxt3-4st T8 

Pos. VdG8 (12 znk) Fldoux8 (12 hout en dan 12 ged) P4 Rf4 Wf2 Dlc8 Ped Sb 16 (tr. pneum. kegell.)
Mixt C 1 1/3 1 2/3

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

febr'64 Rapport inzake het orgel te Kollum. 1841 Willem v.Gruisen te Huizum-Schrans (opvolger van zijn vader Albert
vG). O's van hun van goede kwaliteit. Orgel op orgeltribune van voormalig orgel, wel toen balustrade vernieuwd.
1884 Plan v.Dam, dat waarsch. niet geheel ten uitvoer is gebracht.
1939 Herstel vL: opzetstukken, VdGdc  vervangen door slechte nieuwe, waarvan bas op kegellade kwam, Idem

ped.transm. Disp. als boven. Beschrijving huidige toestand. Speeltafel aan Zuidzijde. Drie spaanbalgen,
één aangesloten op windmachine. Panelen onderkas als boven..

Mixt anders dan bij vL:
C 1 1/3 1 2/3
c 2 1 1/3 1
c' 4 2 2/3 2 1 1/3
c'' 4 2 2/3 2 2/3 2
Restaur.voorstel. Verende sleepconstr., div. herstel, alle spaanb. aansluiten, nieuwe VdG, voor zover in kl en gr. oct
niet te plaatsen conb. met Fl. Nieuwe panelen onderkas.
Bijlagen. Weergave historische stukken.o.a. contract 1840. en opgave v.Dam 1884.

10/3'64 OC aan KV. BS bij rapport. Nu blijkt Eé als deskundige op te treden.
2/2'66 CRM aan KV. Subs.toekenning kerk.
z.d. (Eé). Concept subs.aanvraag.
6/7'66 (Eé) aan KV. Bij benoeming Ed als assistent Rijksadv. (die rapport heeft geschreven) is verdere behandeling aan

mij overgedragen. Voorstel bespreking.
4/2'67 vL aan KV. Offerte restauratie en herplaatsing.



31/10'67 (Eé) aan vL. Na contrôle met Ed: Orgelonderdelen onjuist opgesteld, schade. Daar vL nu (na samengaan met Pels
geen grip meer heeft op de zaak, voorstel B&T orge;l vakkundig in hun werkplaats te laten opstellen.

10/12'67 (Eé) aan B&T. Opdracht herstel frontpijpen, aan KV. Mededelingen.
11/12'67 B&T aan Eé. Reactie op opdracht. Laklaag van frontpijpen moet verwijderd.
16/2'68 B&T aan KV. Offerte restauratie.
(29/4'68 Zie Hellum) 
13/6'68 (Eé) aan KV. Verzoeke alsnog hist.rapport naar CRM op te sturen en snel een principe-opdracht aan B&T te

verstrekken, om verlenging levertijd tegen te gaan.
9/1'69 CRM aan KV. Subsidietoekenning onder zekere voorwaarden.
18/10'69 (Eé) aan KV. Aanmaning tot spoed btr. definitieve opdracht.
10/12'69 KV op verzegeld papier aan Eé. Volmacht aan Ged. staten en B&W gem. Kollumerland. Subs.aanvraag.
13/2'70 (E´) aan KV. Mededelingen. Aan B&T. Opdracht
z.d. ? aan ? Te verrichten werkzaamheden  aan windvoorziening, windladen (Heissler onder de stokken), Klaviatuur,

speelmechaniek, registratiemechaniek, pijpwerk (VdG: reconstr?, stemrollen handhaven?, toonhoogte bestaande?),
kas. Voorts "Bijlage C": Kostenraming (waar hoort dit bij?)

24/2'71 Eé aan KV. 1. Geen transm. B16 mogelijk. 2. Oosrp. geen Trem. Dus verwijderen pneum. trem. 3. Eerst proef met
3 bestaande balgen, waarsch. herbouw verdwenen 4de balg niet nodig. Verder enige zakelijke punten.

23/4'71 OC aan B&T. Ous vindt aanbr, 4de balg niet noodzakelijk. 2. Ous voorstander aanbrengen en reconstr. oude
kanalen, echter zo, dat eventueel 4de balg kan worden aangesloten. 3. Over afrekening.

23/4'71 OC aan KV. Na overl. Eé contrôlebezoeken gedaan. O.a. over 4de balg (die Eé wilde) en schade door verwarming.
6/5'71 B&T aan OC. BS bij mens.lijst en voorstel VdG8 dc.1 
16/6'71 OC aan KV. Over inschakeling J.G.Eé, geassociëerd met M.A.Vente.
19/10'71 (Eé) aan ds J.Breeuwsma te K. Ben verhinderd 9 dec. inspeling te verrichten. Voorstel 25 /11, 2/12 of 16/12
1/12'71 Progr. ingebruikn. op 1/12. Foto orgel, disp.:

Man P8 B16 Hp8 O4 Q3 Fld'am4 SO2 Mxt3-4st T8b/d
Onderpos. P4 Fldoux 8 b/d VdG8 Rf4 Wf2 Dlc8 
C-f''', aangehP C-g,, Afsl. Man, Afsl. Pos, Klavierkoppel, Pedaalkoppel, WIndlosser. Alleen VdG is nieuw

12/1'72 OC aan KV. Verslag eindkeuring. ..."grote zorgvuldigheid en piëteit"... Geheel in oorspr. staat op 4de balg na.
17/1'72 (Eé) aan KV. Idem. Klank buitengewoon voor orgel uit die periode. Lof voor nieuwe VdH.
5/8'.. (Eé "uitgelicht" voor bespeling in AVRO-serie "Neêrlands orgelpracht van de laatste jaren".
Inv  21/10  en 10/12 '99
1.   Dit is onjuist zie rapport febr.64

Kongens, Lyngby Kirke.
Vouwblad met afbeelding en dispositie Frobenius 1960, waarop gehreven brief van F. aan Eé met dank voor gede rapport over Filips-

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

Kootwijk, Hervormde Kerk.
z.d. (OC) an KV. Verslag onderzoek aan door Schoutens aangeboden orgel.

I. P4 (znk) O4 (gebr.p.) Mxt2-3st (nw.p.) Rf8 (ged.nw) II. Gmb(12p znk) Fl8 (gebr) F4(idem) Nh2(idem)
Kl.kopp. C-f''' aangehp C-d, pneum. Negatief adv. betr. aanschaf hiervan.

3/8'53 OC aan KV. In welk stadium bevindt de zaak zich?
2 stukken inv. 29/2'00

Kortenhoef, Hervormde Kerk.
29/7'58 Bouw en Rest.comm. aan (OC). Over hetgeen zij aan de KV hebben geschreven: Kerk is monument. Zij moeten

van plannen (aanleg verwarming) op de hoogte zijn, ook met OC contact op te nemen.
9/8'58 OC aan KV. Waarschuwing.
19/6'59 OC aan BRC (ter LInden). Geen antwoord op vorige ontvangen.
Inv. 29/2'00

Korterwaag, Hervormde Kerk.
7/3'57 KV aan OC. Overwegen aanschaf o. Adv.gevr. 
15/3'57 OC aan KV. Gebr. Reactie
27/4'57 OC aan KV. Rapport en advies. Thans harmonium, van goede kwaliteit en makkelijk te herstellen kleine gebreken.

Beter: aanschaf "pijporgel".
27/5'57 KV aan (OC). Besloten rep. harm. Door wie?
18/9'57 OC aan KV. Door M.Ruiter.
4/11'57 KV aan OC. Ruiter doet dit werk niet meer.
15/11'57 OC aan KV. Excuus. Dan Ganzevoort, Leeuwarden.
voll. of bijna voll.inv. 29/2'00

Kortgene, Kerk onbekend.
25,26/1'56 OC kennelijk stuk voor intern gebruik naar aanleiding bezoek watersnoodgebieden. "Toestand stabiel. Frontpijpen

thans afgeschuurd. Veel deuken in pijpen. Deze echter zeer dunwandig. Weer veel houtworm aanwezig"
1 stuk Inv. 29/2'00

Kortgene, Gereformeerde Gemeente.
30/5'59 Min.Maatsch.werk (vB) aan (OC). Aan kerk alleen kleine vergoeding toegekend voor aanschaf harmonium.

Verzoek onderzoek

1. Dit is niet de bovengenoemde lijst. Die is nog (gezien het handschrift) van vL.



22/10'59 OC aan vB. Harmonium in '54 2de hands aangeschaft. 2 klav., vrij veel registers. Inmiddels hoge kosten. Nog geen
grondig onderzoek (geen demontage). Toch al duidelijk, dat het aan vervanging toe is. Is te zwak voor de kerk.
Advies om Rampenf. te adviseren tot ter beschikking stellen bedrag voor aanschaf o. 6 à 7 st van Vdg.

15/2'60 KV aan (OC). Onderzoek gevraagd, zonder inmenging van de organist en de o.m. v.Leeuwen
5/3'60 OC aan KV. Reactie
8/4'60 OC aan KV. Rapport en advies. O. gedeeltelijk mech. Zwelw en ped. pneum.

Hw. P8 B16 Hp8 O4 Q22/3 Rf4 O2 Co4st T8b/d Zw Vp8 Aeo8 VxC8 B8 Fldolce4 N22/3 Wf2 BH8
Ped Sb16 Ged16 Gedb8 C-f''' C-d' Kopp Hw-Ped
Vlgs mededeling front 1937/38 vern: Kas bestaat alleen uit façadezijwanden. Zw erachter. Slechte toestand lade,
etc. Karakterloze intonatie. Adv. Alleen kleine reparaties. Fondvorming voor nieuw orgel.

6/6'60 v.d.Linde aan KV. Prijsopg. reataur. gebr. werkz.h. Nw membr. pneum.deel. Demontage lade en restaureren en
aanpassen voor bijplaatsen Mxt. Evt. Uitbr op II met P4 en T 1 3/5 op extra lade.

13/7'61 KV aan vdL. Opdracht met alle bovengen. uitbreidingen.
14/2'62 PCT aan OC. Advies over voorgaande gevraagd.
16/2'62 OC aan PCT. Wenden ons tot KV om inzage te kr. in de offerte. Aan KV. Inzage offerte gevraagd.
20/2'62 KV aan OV. BS bij afschr.offerte
16/5'62 OC aan PCT. Wij kennen werk van vdL uit tijd dat hij bij een andere o.m. werkte. Kennen zijn huidige werk niet.

Dringen aan op verbetering windtoevoer (geen wind uit toren). Bezwaar tegen uitbr. van Man II
Voll. Inv. 29/2'00

Koudekerke, Hervormde Kerk.
18/12'16 Dekker aan A.Roose te K. Kostrenopgaaf voor koppeling en voor nieuwe VdG c-f''', op plaats VdG en VxC ipv

Spf3
8/2'50 KV aan OC. Advies gevraagd.
20/2'50 OC aan KV. Reactie.
27/3'50 KV aan OC. Eerst overleg obver restaur. gebouw. Onderhoud heeft L.Eversdijk te Goes. Er is geen oorlogsschade.
16/3'51 KV aan OC. Na bezoek 2 leden der OC. Wij verwachten rapport.
21/3'51 OC aan KV. Eerst nog een bezoek door Hen.
6/5'51 KV aan OC. Orgel na bezoek 2 leden der OC. geheel onbruikbaar geworden. Verzoek om spoed bij maken rapport.
18/8'51 OC aan KV. Rapport en advies (in tweevoud en met concept met verschillende aantekeningen). Geen

archiefmateriaal. Orgel XVIId / XVIIIa, oorspr. 10 à 11 st. Fraaie kas, echter veranderd. Lade oud. Pijpwerk
gr.deels XVIIId. Naamplaatje Van Sprang, Vlissingen. Mogelijk toen volgende veranderingen: Uitbreiding kas,
omkering lade en tractuur, disp. wijziging, bijbouw 8 vt registers, nw klav en ped. Achter metalen reg.plaatjes
oude reg.namen: Hp8 P4 Spf3 F4 O2 Q11/3 Mxt Sxq Co3st Cmb onleesb (tongw 8). Huidige disp: P8 P4 Viola 8
Hp8 Spq3 F4 Mxt3st O2 Co3st T8b/d. Op gebrekkige wijze Cs bijgeplaatst.
Beschrijving lade (transm. later voor GrOct VdG). Bij omkering volgorde gewijzigd), regeerwerk, pijpwerk
(geschonden door ondeskundig stemmen, pijpw. van v.Sprang van mindere kwaliteit, te grote pijpen (uitbouw
boven orgel)), windvoorz., kas. Restaur.voorstel.

3/10'51 vV aan KV. Offerte.
12/11'51 KV aan vV. Opdracht onder voorwaarde, dat orgel binnen 4 weken voorlopig bruikbaar wordt gemaakt.
30/6'52 OC aan KV. Voorstel wijziging: Gh2 ipv Sq, Spf3 vervalt. (Volgt dispositie, toch met Sq)
z.d. Klad voor keuringsrapport
3/12'53 OC aan KV. Voorlopige reactie op brief 21/11.
18/12'53 OC aan KV. Voor subsidie achteraf is historisch rapport nodig. Op grond waarvan denkt U dat o op mon.l staat?
9/1'54 KV aan OC. Uit brief  BRC 3/4'52: Hierin: orgelkast met wapen (en andere zaken uit kerkinterieur) op mon.l.
mei'54 Concept (notariële acte, dat KV en vV de eerder genoemde overeenkomst hebben gesloten met de later genoemde

wijziging (kanttekening: "Klopt niet: orgel heeft wel Sexq"). Dat geld is overgedragen, dat nazorg ... (onleesbaar)
z.d. Aantekening: Vlgs Ds v.Dijl o. afkomstig uit Wolfaertsdijk voor ruim 100 jaar.
22/9'55 OC aan KV Wolfaartsdijk. Vraag of vorige uit archiefstukken is te bevestigen. (Vraag later herhaald: geen

antwoord ontvangen).
28/2'56 OC aan KV. Geen antwoord uit W. Daarmee zaak afgedaan.
gl.inv. 21/12'99.

Koudum, Hervormde Kerk.
• Liturgisch Instituut (stencil, naar ik meen me te herinneren, ondertekening Klaas Bolt). Uitnodiging tot een

bespreking over akoestiek in kerken.
• Aantekeningen van financ. aard.
• Aantekeningen over het orgel. Bevat het belangrijkste wat ook in het rapport van aug'60 staat. Ook:
• Lijst met inscripties en mensuren van Co, B16, Rf4 Hp8. Tn, Q3, P8.
9/1'59 KV aan OC. Over schrijven van Faas en Bron van 23/10'58 en schrijven van Vente. Men is geschrokken van de

ƒ 887. die F&B opgaven voor herstel, vooral omdat Vente had geschreven, dat het een goed onderhouden orgel is
en dat hij niet weet of het op de mon.l. staat. Advies gevraagd.

10/1'59 OC aan KV. Reactie. Komt onderzoek Ed.
aug.'60 OC (Ed5). Rapport, betreffende het orgel in de Ned. Herv. Kerk te Koudum.

1858 Van Dam & Zonen te Leeuwarden met gebruik van oud pijpwerk, waarsch. uit vorige orgel, 17de eeuws,
naar zich laat aanzien, mogelijk van Arnold en Tobias Baders aan pijpwerk te zien. 1859 gekeurd. Na de bouw
geen belangrijke reparaties geweest, alleen windmachne geplaatst.
P 8 vD, C-f' in front
B 16 11/2 octaaf hout van vD, rest oud
Hp 8 1 oct hout vD, rest oud
O 4 vD
Rf 4 gr.oct. gedeeltelijk vD, rest oud. Kladje Erné: af g oud, af ds'' open
Co 3-4 st dc, 51/3 4 31/5, overwegend oud. Kladje Erné: af gs'' open



PQ 3 gedeeltelijk oud, rest vD
SO 2 vD
Ttn 1-2 st C 13/5, c 2  13/5 , oud. Kladje Erné: 1 koor oud in bas.
T8 dc/bas vD, bas beleerd, worm in lindehouten koppen.
Kladje Erné: Vent Trem Afsl Muet. Co: af gs'' open
Beschrijving welke reg. veel kernsteken hebben. Klank vooral van de oude registers nog vrij redelijk.
Advies: prijsopgave vragen aan B&T.

12/8'60 OC aan KV over machtiging aanvraag prijsopgave.
17/8'60 KV aan OC. Is bijplaatsing 2de man. mogelijk?
25/8'60 OC aan KV. o. nog niet op mon.lijst. Dit gebeurt automatisch, als subidie wordt toegekend.

Kiezen voor
1. Restauratie in historische zin met redelijke kans op subsidie.
2. Restauratie met uitbreiding, geen subsidie,

Na enige correspondentie:
7/9'60 OC (gevolmachtigd) aan B&T. Aanvraag offerte voor 2 mogelijkheden.
26/9'60 B&T 2 prijsopgaven.
5/7'62 KV neemt geen maatregelen tot. restauratie.
23/3'63 B&T aan KV. Nota voor restaur.plan.
30/11'65 KV aan OC. Nu financiën rond.

1. Weer opname toestand? 2. Weer B&T? 3. Vragt OC subsidie aan? Geen 2de klavier.
9/12'65 OC aan KV. Reactie: 1. ja, 2. ja, 3. Eerst adviseur kiezen: Bolt, Erné of Talsma.
.. Corresp. over keuze Erné, die niet direct kan beginnen wegens auto-ongeval.
7/1'67 B&T aan KV. Prijsopgave.
Nadat voorbereidingen door allerlei oorzaken waren uitgesteld:
12/8'70 B&T. Nieuwe offerte.
.. Eé. Concept subsidieaanvraag.
20/4'71 KV aan B&T. Principeopdracht.
31/3'71 CRM. Voorlopig geen subsidie.
23/7'71 KV. Accoord met verdere behandeling door J.G.Erné (en M.A.Vente, zoals uit een volgende brief blijkt)
15/9'72 Eé (jr) aan KV. Advies: doorzetten met voorfinanciering.
11/10'72 OC aan KV. Van Rijksadviseur bericht ontvangen:

a. hij heeft geadviseerd (aan CRM) subsidie in uitzicht te stellen.
b. De Rijksdienst kent mon. waarde toe aan het o., maar kan nog geen subs.toekenning regelen.

• Verslag bespreking in Koudum. Bezwaar van veel gem.leden tegen de kostbare restauratie van het orgel. Voostel
voorlopig alleen restauratie van laden en mechanieken.

27/11'74 B&T. Offerte restauratie kas en lade, nieuwe windmachine, antihoutwormbehandeling
3/1'75 KV aan CRM. Nieuwe subsidieaanvraag
6/5'75 CRM. Negatieve reactie. Wel toestemming uitvoering werk.
24/7'75 KV aan B&T. Definitieve opdracht.
22/12'77 B&T aan? Nadere afspraken en afwijking t.o.v. de offerte
23/12'77 Bij demontage zijn niet te voorziene zaken aan het licht gekomen. Extra kosten.
20/10'78 M. de Witte (KV) aan Erné, Ingebruikneming zal zijn op 28 nov. Advies gevraagd over "aankleding" van deze

bijeenkomst
8/11'78 Eé aan KV. Reactie hij wil improviseren en werk spelen van Pool, Ruppe, v.Nieuwenhuijzen.
• Programma voor 28/11'78 conform voorstel Eé.
21/3'79 OC? Rapport Eindkeuring in positieve zin. Wat ontregeling door vorst. Advies in dergelijke gevallen direct de

orgelmaker  te raadplegen.
Globaal geïnventariseerd 10/9'01, maar niet ingevoerd. Met aantekening daarover teruggelegd.
Is er toch nog achteraf subsidie toegekend?
Afk. uit dossier Hellum (ca 31/10'67):
z.d. (Eé) Concept subs.aanvraag orgel vDam 1858 met gebruik van oud pijpwerk, dat vlgs rapport Ed (thans Rijksadv)

grote waarde heeft. De adviseur Eé is accoord met offerte B&T. Bijgaand rapport van 7/1'67.
Geïnv. 26/11'97.

Krabbendijke, Hervormde Kerk.
3/8'63 KV aan OC. Gordijnen in kerk weggehaald. Achteraf betwijfelen we af dat niet ongunstig is geweest in de

nabijheid van het orgel. Advies gevraagd.
10/8'63 OC aan KV. Eé en Hü komen vaak in Zeeland. Wie wilt U?
21/8'63 KV aan OC. Wij kennen ze niet. Ziet U maar.
10/9'63 OC. Hü komt 21/8.
5/11'62 Advies middelste ruiten achter orgel van gordijnen voorzien. 

Instr. 1914 Van Dam, mech. kegellade, pneum. registratuur
HW  B16 P8 Hp8 O4 Rf4 Q3 (later aangebracht) O2 Mxt2-3st Co4stdc T8
Bovw  Sal8 VdG8 Fldolce8 Flharm4 N22/3 (later aangebr.) Fugara2 Trem.
C-f''', C-d' (aangeh), sterk gekeepte kerns, expr., houtworm, opm. over dit orgeltype (o.a. ladesyst).
Orgel wordt ondeskundig gestemd. Desgewenst zullen we advies daarover geven.

Voll. inv. 10/9'01. Niet ingevoerd

Kraggenburg, Hervormde Kerk.
17/11'50 BRC aan OC over tekeningen nieuwe kerk. Ze willen zich tijdelijk behelpen met een ped.harmonium. Is de ruimte

voldoende voor een orgel later?
5/2'51 OC aan Van Ravensteyn, architect. Eé zal contact mt U opnemen.
3/4'53 KV "De Noordoostpolder"  (met rood potlood bijgeschreven: Kraggenburg) aan Eé. Besloten het aangeboden vV-



orgel te kopen.
10/4'53 OC aan vV. BS bij koopcontract.
9/6 '54 OC aan KV. NOP. Keuringsrapport in positieve zin "De Commissie wil er in het bijzonder aandacht op vestigen,

hoe dit kleine orgeltje zo prachtig werd geïntoneerd door de orgelbouwer``'.
13/7'59 KV NOP aan Eé. Slchte klachten in Kraggenburg: hangers. Wilt u vV verzoeken bij zijn komst contact op e nemen

met de organiste?
Volledig geïnventariseerd 10/9'01. 25/2'03 schreef ik: Keur.apport 9/6'54 ipv '53

Krefeld, meerdere orgels.
Programma orgelweek aldaar in 1960, meerdere o's. Hierin afbeelding o.Friedenskirche.

Krewerd, Hervormde Kerk.
z.d. Kladje met dispositie
Ingevoerd 12/11'97.
Het orgel is onder Bolt door De Graaf gerestaureerd. Zie Bolt-archief.

Krimpen aan de IJssel, Kerk onbekend.
23/1'56 Gijs Kusters Sliedrecht aan KV. Aanbod "electrisch kerkorgel"
12/4'56 Wim Koen, organist aan zijn KV. Welk electr. orgel hij het liefst wil.
12/5'56 OC aan KV. Voorstel: Wij onderzoeken het Arel-orgel
17/5'56 KV aan G.Kusters. Orgel eerst laten onderzoeken door de OC.
17/5'56 KV aan OC. BS bij afschrift vorige.
25/5'56 OC aan KV. Hü zal onderzoek doen.
12/6'56 KV aan OC. Advies gevr. voor reparatie orgel.
15/6'56 OC. Reactie
16/1'57 KV aan OC. 2 leden OC hebben onderzoek ingesteld. Nog geen rapport daarover ontvangen, ook niet over het

Kusters aanbod.
10/5'58 OV aan KV. Rapport en advies orgel J.Proper, Kampen.

HW B16 P8 Hp8 O4 Fl4 Q3 O2 Co4st T8b/d.  Nevenw. Sal8 Doesfl8 VdG8 Splf4 VxC (geen pijpw aanw).
Luik ter regulatie geluid nevenklavier. Slechte toestand lade, uitgesleten mechanieken, pijpw. dunwandig, kernst.,
expressions, de Trompetbekers hebben geen angers en hangen scheef. P8 ingezakt, veel vuil, orgel scheef gezakt,
worm. Advies. Fondsvorming voor nieuw orgel.

Volledig geïnventariseerd 10/9'01.

Kristianstad, Sverige, Trefoldighedskirken. Vouwblad orgel Frobenius 1961 in oude kas en dispositie.
1 stuk, inv. 25/6'98.

Krohn Troels, Orgelmaker te Frederiks. Boekje met disposities en afbeelding van zijn orgels.
1 stuk, inv. 25/6'98.

Krommenie, Hervormde Kerk.
6/1 '62 Herv gem aan OC. Plan kerkrestauratie. Orgel in niet beste staat uit plm 1850. Vernomen orgel Assendelft te koop.

Overnamen daarvan overwogen
1/3'62 OC aan KV. Bezoek Hü aangekondigd
7/5'62 OC aan PCT informatie
7/5'62 OC aan KV . Verslag onderzoek Hü: naamplaatje .A.M.T. van Ingen te Haarlem

Hw. B16(alleen gr.oct)  Princ8 Viola8 (af c) Rf8 (gedeeld op c) P4 F4 Q3 O2 Mxt3,4st T8bd Cremona8 (pijpw
niet aanw)

Nevw B16 P8 VdG8 Hp8 Silicionaal4 Hb8 Aeo8 (tongw)    Ped Grondbas16
orgel in koor kerk, kas zeer diep: windladen dwars op front sleepl.reg.tr. mech., toetstr. pneum. (door vL zo
gemaakt uit ouder instrument? Ander orgel overwegen.
Advies niet inkisten, kerk uit, want orgel komt op andere plaats.
Plaatsing grote orgel Assendelft onmogelijk

4/1'64 KV aan OC besloten orgel te verkopen (niet als orgel maar als materiaal). Flentrop suggereert aanschaf orgel als in
de Paaskerk te Zaandam.

10/1'64 OC aan KV. Reactie
voll. inv.16/3'04. Uiteindelijk kwam hier het Bätz-orgel uit de Doopsgz k. te Zaandam (vO)

Kropswolde, (Gr), Hervormde Kerk. 
7/7'51 OC aan KV. Harmonium gekocht tegen ons advies.Wat de consequenties zijn.
voll. inv.16/3'04 (één stuk)
.
Kruiningen, Hervormde Kerk.
• Stukken over bouw nw orgel door vV. 
11/6'59 Keuringsrapport
doorgekeken 16/3'04

Kruisland ,Hervormde Kerk
6/5'59 OC aan KV. Onderzoek of het aan U ten verkoop aangeboden orgel geschikt is. 1909 Standaart mech. P8 Hp8 O4 

Fldlc4 Q3dc O2 T13/5 Gmb8. Niet aanbevolen wegens afmetingen.
• Daarna nog wat correspondentie, o.a. over electronicum. Ook over pogingen een historisch orgel te bemachtigen.
Inv 16/3’04



Kubaard, Herormde Kerk.
(in correspondentie soms Cubaard genoemd)
15/11'55 PCT aan (OC). Bericht ontv. over plan el.o. Aan KV meegedeeld, het aan de OC te hebben doorgegeven.
15/11'55 Ver KV'n Friesland aan (OC). Advies gevr. i.v.m. aanbr. electr. windv.
30/11'55 OC aan KV Kubaard. Reactie. Bezoek Eé of Hü.
• Aantekeningen. P8 B16 H8 O4 V8 O2 C3 T8 ged

Ae4 Fld'am4 Fld8ged Sal8 Klv en pedk Hardorff 1856. Wat over toestand orgel.
10/12'55 OC aan KV. Rapport. Advies B&T in te schakelen voor aanbr. ventilator en wat reparaties.
22/12'55 OC aan B&T>offerteaanvr.
3/1 ('56) ? aan OC. Prijsopgave vent. aanbr en herstel schepbalgen
3/5'56 (Na wat heen en weer geschrijf) OC aan B&T opdr.
2/10'56 OC aan B&T. Windmach. niet in geluiddempende kist geplaatst. Verzoeke het te verbeteren.
3/11'56 B&T aan (OC). Inmiddels db.wandige kist geplaatst.
15/2'57 OC aan KV. B&T nu aan alle verplichtingen voldaan.
Daarna nog correspond. over verz.waarde.
Globaal geïnvent. 4/3'98.

Kuinre, kerk niet genoemd.
4/2'70 OC aan Eé. Over Kuinre. Op achterzijde klad voor Mixt.samenstelling. Van welk orgel?
Aangetroffen in map Linschoten. De mxt.samenst lijkt veel op die van Linschoten, maar is niet exact gelijk aan die door Bl opgegeven. Daarom in map Kuine gedeponeerd.

Kuinre Hervormde Kerk.
28/12'57 OC aan KV rapport en advies orgel. waarsch. Scheuer

Hw P8  B16 Hp8 O4 Gh4 Q3 P2 T8 Nevm Fldc8 Gmb8 P4 Fld'am4 Wf2 F1 C-f''' C-d'
Opsomming gebreken.

26/6'62 B&T aan OC. prijsopg. zelfde disp met toev. 2 afsluiters Ventiel Calcant (loos) Koppeling. Opschrift Gebr.
Scheuer Zwolle 1856

• Stukken over restauratie
17/9'69 OC aan KV. restauratie door B&T voltooid. Interessante uitspraak: Zowel door het mechanische gedeelte als door

de klankgeving is een getrouw beeld herkregen van de intimiteit, welke ten tijde van de bouw in het orgel is
gelegd en mede door zijn speciale struktuur kan het een specimen van historische orgelbouw worden genoemd.  

doorgegeken.16 en 19 / 3 '04

Laag-Elten, Deutsche Evangelische Kiche. 
z.d. aantekeningen: P4 Sal8 Brd8 Fld4 O2 C-f''' opmerkingen over toestand
datum ? (uit andere map: "Elten") OC aan deutsche Ev. Kirche te Laag Elten. Hebben orgel onderzocht . Over de toestand

van het orgel. Anti-houtw.behandeling zeer noodzakelijk. Advies prijsopgave vV aanvragen, die in Lobith bezig is.
globale inv.16/3'04

Lahm / Itzgrund, Schloßkirche. Lahm Itzgrund Schoßkirche
z.d. W. Krummbach. concertprogramma
• Disp.Herbstorgel 1732 voor Joh. Lorenz Bach (neef en leerl. van J.S.) gebouwd en "original erhalten".

Hw Qt16 Prinz8 VdG8 Getact8 Quinta6 Octav4 Fldouce4 N3  O2 Mxt4f T8
Obw Quinta Thöne 8 Gh8 Praestanda 4 Fltraversiere 4 Wf2 Sq 2f Cy 3f Vh8 Cstern
Ped (Brüstung) Vlnbaß16 Prinz8 O4 Mxt5f Posbaß16 T8 Rückwand Sb offen 16  Q grosse 12 Getact 8 Posb 32
Eén koppel Obw an Hw
C-c''' C-d' 

• Foto
Voll. inv.16/3'04

Lahm Itzgrund, Schloßkirche
z.d. W. Krummbach. concerprogramma
• Foto en disp.Herbstorgel 1732 voor Joh. Lorenz Bach (neef en leerl. van J.S.) gebouwd, "original erhalten".

Hw Qt16 Prinz8 VdG8 Getact8 Quinta6 Octav4 Fldouce4 N3  O2 Mxt4f T8
Obw Quinta Thöne 8 Gh8 Praestanda 4 Fltraversiere 4 Wf2 Sq 2f Cy 3f Vh8 Cstern
Ped (Brüstung) Vlnbaß16 Prinz8 O4 Mxt5f Posbaß16 T8 Rückwand Sb offen 16  Q grosse 12 Getact 8 Posb 32
Eén koppel Obw an Hw
C-c''' C-d' 

Voll. inv.16/3'04

Landskrone.
1954 Niels Friis, Landskrone-orglet et minde fra Orgelgotikken i Danmark.
1 stuk, inv. 25/6'98.

Langerak bezuiden de Lek, Hervormde Kerk.
22/10'60 Kr (ds Balke) Herv.gem. aan OC. Vlot Oud-Alblas stemde ons orgel, heeft zich nu teruggetrokken. Kan Kamphuis

te Schiedam dit overnemen?
25/10'60 OC aan Ds Balke. Zullen dit intern besreken.
voll. inv.25/2'03 en 16/3'04
.



Langezwaag, Hervormde Kerk
• Eerst wilde men orgel Paukuskerk te Den Haag overnemen, toen kwam een positief van B&T ter sprake, er is een

aanbod van Reil. Tenslotte wilde mn een "Dereux-orgel". Reactie daarop
doorgekeken  25/2'03 en 16/3'04

Langweer, Hervormde Kerk
• kladje met dispositie etc.
27/6'40 H.J.Keur aan ? "Restauratieplannen": gebruikelijk herstel, herstel windlade (o.a. uitneembare ventielen), voorstel

uitbreiding met vrij ped. met Sb 16 met 3 koppels en vervanging  op I Cello door Qdn 4, op II Aeo door Cmb 3 st.
13/9'49 Ds.P.Dijkstra te L. aan (BRC?)  Orgel van hist.waarde moet hersteld, o.m. evt. met subsidie
17/4'49 BRC aan D. Verwijzing naar OC.
30/9'49 OC aan KV. Van BRC vernomen ... Zullen van advies dienen.
11/ 8 '50 OC aan KV. Rapport: 1784 Van Dam. Ernstige gebreken: bijspraak, vervuiling, koperen delen geoxydeerd,

disp.wijz. plaats gevonden, tinpest in frontp. Voorstel herstel van dit alles (o.a. verv. frontp.) en subs.aanvraag.
• Ook kladje voor deze brief.
• Daarna wat heen en weer geschrijf.
30/9'54 OC aan KV. Nogmaals over subs,aanvraag.
? Dijkstra aan OC. Kans op subsidie. Verzoek goed rapport op te stellen.
16/11'56 OC aan KV. Advies na nieuw onderzoek: Wat dient te geschieden met het orgel: windladerestaur, herstel en

schoonmaak pijpwerk, herstel oorspr. dispositie: Hw Mxt. aanvullen, Aeo -> Sq, Cello -> Nas, herstel mechaniek,
vervanging door houtworm aangetaste delen, algemene schoonmaak, rammelvrij maken van de kaspanelen.

23/11'56 OC aan B&T. Dringend verzoek snel vervaardigen offerte, i.v.m. gem.subsidie.
1/2'56 B&T aan OC. Offerte restauratie. Hierin de disp (komt overeen met rapport 16/7'59):

Herstelwerk en herstel disp. als in voorstel OC., aanbr. el.windv, vervanging door worm aangetaste delen,
26/3'57 Herv.Gem aan (OC). Geldlening nodig voor aanvulling (lage) subs.gelden, waarvoor men voorlopig tertugdeinst.

We kunnen zo geen subs. aanvragen.
26/3'57 Eé aan OC. 20% rijkssubsidie i.p.v. 60%. Ik heb getracht de KV tot geldlening te bewegen., etc.
29/5'57 OC aan KV. Advies aanvraag doen uit opbrengst zomerpostzegels.
26/10'57 OC aan KV. Advies verzoek om bijdrage uit opbrengst zomerpostzegels.
29/5'57 OC aan KV. Advies aanvraag doen uit opbrengst zomerpostzegels.
8/1'58 Ds PD aan OC. Toezegging geld thans 40%. Rijk tot 40%?
8/1'58 KV aan (OC). Subs. f 600.- van prov. toegezegd. Willen eerst windv. electrificeren.
20/2'58 OC aan B&T. Offerte gevraagd voor electrificatie van de windvoorziening.
2/5'58 OC aan KV. BS bij offerte (die er niet is).
mei '58 Correspondentie waaruit blijkt dat er een offerte door B&T is uitgebracht voor electrificatie der windvoorziening.
16/7'59 OC aan KV. Rapport (waarsch. door Edskes opgesteld):

1784 Lambertus van Dam, zijn 2de instrument. De oorspr. dispositie luidt naar alle waarschijnlijkheid:
HW Prae 8 dc db, Hp 8 , O 4, Q 3, O, 2, Co 3 st dc, Mxt 4,5,6 st b/d, T 8, Vh 8
RP Fl.dous 8, Prae 4, F 4, N 3, O 2, Sesq 2 st, Dlc 8
Afsl./Man, afsl. RP, Trem. Wind, Kalkant, Man.k., C-f''', aangeh.p. C-c'
Beschrijving huidige toestand, Laden, windvoorz, mechaniek, klav. origineel, toonh. blijkens expressions en in
pijpen aangetroffen constructiecirkels waarsch. 1/2 toon lager dan oorspr. Huidige situatie pijpwerk (volgorde
lade):
M a n u a a l
P 8 (fr.p. C-d'' later vern.?, oorspr. dc.db., o.a. de bovenste tussenvelden, binnenp.nog origineel)
Hp 8 (gheel metaal),
O 4 (oud)
Cello 8 (nw) af c, deel zink, waarsch. Q 3 geweest (aan de gaten te zien)
Co 3 st (oud) 51/3  4  31/5 met de opmerking, dat vD geen 16' disponeerde.
Mixtuur 2-3 st C 2 1 1/3

c 4 2 2/3 2 Vroeger C 4 st.,  c' 5 st,   c'' 6 st
O 2, T 8, Vh 8 (oud.)

R u g p o s i t i e f
P 4 (frontp later?. af f' oorspr.)
Fld 8 (geheel metaal), Ged 4, Nas 3 (oud)
Aeo 8 (was Sq 2 st, deel zink)
O 2, Dlc 8 (oud)
Conclusie: Orgel in deplorabele toestand.
Afsl Man, AfslRP, Trem, Windl, Kalk,, C-f''', aangehP C-c'. 3 keilb, kas, klav en mech in oorspr  toetstand. Toonh.
1/2 toon hoger dan oorspr.
In overleg met Timmenga nog wat wijzigingen en aanvullingen in offerte.

26/10'59 KV aan OC. Reactie op rapport. Accoord hiermee.
10/8'60 OC aan B&T. Offerte gevraagd voor

a. restauratie windlade met verende sleepconstructie,
b. restauratie windvoorziening,
c. restauratie mechaniek,
d. herstel pijpwerk en toonhoogte (1/2 toon lager).
e. nieuwe reg.: verdubbeling P 8, en sprekend maken bovenvelden, Q 3, Mixt. completeren, Sesq,
f. stelpost restaur. kas.

1/9'60 B&T  (Nu Y&D) aan OC. Offerte
2/9'60 B&T aan OC. Commentaar. Waarom meerprijs vergeleken met 1/12'56.
.. Concept subs.aanvraag.



26/1'62 Ouss aan OC commentaar. Wil overleg over de volgende punten:
1. niet invoeren welraam
2. idem winkelhaken
3. opsolderen op klein pijpwerk waarschijnlijk nadeliger voor de klank dan handhaven huidige toonhoogte.
4. herstel Mixtuur met oorspronkelijke tertskoor
5. vragen over de Cornet (omdat er geen 16' is) en nadere bestudering rooster O 4.
6. Verwarming.

16/11'62 OC aan KV. Subsidie bijna rond. Advies snel tot principe-opdracht over te gaan. Rijksadviseur eist oplossing
verwarmingsprobleem.

8/2'63 KV aan B&T. Definitieve opdracht met reactie 25/12'63
1/5'63 OC aan KV. Ed zal vooral het project begeleiden.
8/5'64 Een brief waaruit blijkt dat Eé nu deskundige is.
21/5'63 OC aan KV. OC blijft toezicht houden met Ed als deskundige.
juni'63 Geharrewar over de grootte van enige bedragen.
8/5'64 OC aan KV. Dinsdag a.s. begint de demontage. Toezicht Eé.
7/11'64 B&T aan ? Mensuren van de oude en de nieuw te maken pijpen. De frontpijpen zijn van Van Dam, plm 1850.
9/11'64 B&T. BS bij mensuuroverzicht. Opsneden waarsch. te hoog voor de huidige toonhoogte.
12/5'65 B&T aan Eé. Over accountantrapport (de begroting van B&T was te laag gesteld. De begroting van werk aan de

orgelkas was niet inbegrepen en zou via de rijksarchitect worden verzorgd door een schrijnwerker? Apart kosten
herstel oud toonhoogte.

19/12'66 OC aan KV. Ed (die nu rijksadviseur is) zal het orgel inspelen, wegens auto-ongeval van Eé.
19/12'66 ? aan Persbureau over ingebruikneming op 21/12'63
17/1'67 OC aan KV over betaling
1/3'67 (Eé) aan OC. Concept keuringsrapport, zeer lovend. Over betaling
15/3'67 OC aan KV. Keuringsrapport, als 1ste deel concept.
Inv. 29/2'00, 30/1'02, 21/3'02

Laren (Gld), Hervormde Kerk. Zie brief Leg in dossier Groenlo. Ook hier aanwezig.

Laren (NH), Hervormde Kerk.
z.d. Afschrift: Spanjaard Disp. etc te bouwen el.pn. orgel 14 st en 1 tr.
z.d. Afschrift contract Herv.gem. te L en Sp. Ook nog een (andere) disp. en samenst. vulst. Steeds sprake van bestaand

materiaal.
4/1'52 OC aan Ous, Eé, Hen. Fl, vL.

Contract afgesloten (zie boven). Orgel functionneerde van begin af niet. Verz. gezamenlijk een rapport op te
stellen van de gebreken (niet over het plan, het systeem en de opstelling)

11/1'52 (OC) aan amici. vL en Fl werken mee.
21/5'52 Fl aan? Rapport over o. te L.
z.d. Idem vL.
• Nog wat heen en weer geschrijf.
bijna voll. inv.29/2'00

Laren NH, Nederlandse Protestantenbond.
9/10'52 OC. aan PB, reactie op verzoek bemiddeling bij vervanging harmonium door orgel.
3/12;52 OC aan PB. Door U genoemde bedrag te laag
16/2'53 OC aan PB. Idem
23/3'53 OC aan PB. Reactie op bericht verder van orgel af te zien.

voll. inv 29/2'00

Lathum, Hervormde Kerk. (KV Lathum en Giesbeek)
30/4'52 J.G.F.Ankersmit, pred. aan OC. Advies gevraagd. Kab.orgel aangeboden door hr De Leeuwerk te Dierenter

vervanging bestaand harmonium.
30/6'52 OC aan KV. harm. ongeschikt, aangeboden orgel te zwak van toon.
9/10'53 OC aan KV. Geschikt kab.o. gevonden.
21/10'53 KV aan (OC). Hebben interesse en willen het instrument zien.
18/12'53 OC aan KV. Orgel te bezichtigen bij Ruiter. Andere mogelijkheid: Pos. 5 st. dat vV thans maakt..
1/2'54 OC aan KV. Vernomen, dat o. bij Ruiter is gekocht.
mrt'54 KV. Uitnodiging ingebr.n. op di 30/3.
23/3'54 KV (Ds Naber) aan OC. Dank voor bemoeienissen bij aankoop orgel van Dr.P.Pel te Kampen.
bijna voll.inv. 29/2'00

Laukhuff, Weikersheim. Gedenkboekje 150 Jahre Laukhuf. 1 stuk, inv. 25/6'98.

Leeflang, Ernst.
Idem:
17/4'56 OC aan L. Nog geen reactie ontvangen over verzoek gegevens te verschaffen over nieuwbouw en restauratie die

representatief zijn voor werk van Uw firma.
(zat bij een map Apeldoorn)

Leek, Hervormde Kerk.
Stukken die alleen het orgel in Midwolde (zelfde KV) betreffen zijn afzonderlijk onder die naam ingevoerd.
9/7'57 BRC aan OC. O in kapel te Leek zou aan tinpest lijden.



24/7'57 OC aan KV. Mededeling vorige. Dringend advies, onderzoek te laten instellen.
2/10'57 KV aan (OC). Mogelijk voor genoemd bedrag beide o's te onderzoeken?
11/10'57 OC aan KV. Nee, dubbele bedrag. Ed zal onderzoek verrichten.
11/10'57 OC aan Ed. BS bij copieën. Verdere aanwijzingen (voor elk orgel apart rapport).
4/11'57 OC aan KV. Resultaat onderzoek. vO, volgorde lade: P8 B16 Hp8 VdG8(c) O4 O2 F4 C-f'''C-a aangeh. mech.

uitgesleten, lade redelijk, kernsteken, expressions, geperste labia. Frontp. ernstig door tinpest aangetast, geen
windmachine, verzekeringswaarde. Schoonmaak gewenst. Advies: Lekkage in dak dichten, pijpwerk herstellen,
anti-houtw.behandeling, machtiging offerteaanvraag bij vV.

21/5'58 KV aan OC. Verzoek bij PCT vermindering kosten aan te vragen.
13/6'59 OC aan KV. Aan verzoek vermindering kosten voldaan.
29/8'59 KV aan OC. Over offerte door vV uit te brengen en vraag over subsidie Midwolde.
5/4'60 OC aan KV. Voor Midwolde zeker subsidie mogelijk, betr. Leek contact met vV.
5/5'64 OC aan KV. Copie 4/11'57, omdat originele is zoekgeraakt.
13/11'64 OC aan KV. Orgel moet - nu tijdens kerkrestauratie verzakking is geconstateerd - onverwijld worden

gedemonteerd. Advies M.Ruiter evt B&T hiertoe zonder offerte onmiddellijk opdracht te geven. Bij herbouw wel
offerte, Eé als adviseur aanbevolen.

24/11'64 OC aan ds De Boer te L. Nog geen reactie ontvangen.
30/11'64 HGem aan OC. Accoord met voorstellen.
1/12'64 OC aan M.Ruiter. Over de demontage en later herstel, contact met Eé.

aan KV. Mededelingen vorige.
22/12'64 Ruiter. Orgel gedemonteerd, rekening.
z.d. Klad.
5/4'65 OC aan KV. Eé gerapporteerd dat werk goed is uitgevoerd. Rekening redelijk.
27/12'65 Ruiter aan Eé. Begroting herbouw orgel. 1. schoonmaak en herstellingen, 2. poetsen frp., 3. Nw windmach, 4. nw

blaasbalg, 5. Ombouw windlade: boven plaat, onder sponsels verv. door perkament, b ruggen, 6. verend
sleepsysteem. Toelichting op 4. Oude balg niet meer zo goed en niet verantwoord te plaatsen op de nieuwe te
kleine galerij.

27/12'65 Ruiter aan Eé. Nieuwe galerij zo smal dat er nauwelijks plaats is voor de organist
z.d. An. Plattegrond orgelbalcon.
29/11'66 Ruiter aan Eé. Te kleine o.galerij: Handpomp moet vervallen. Nieuwe kleinere balg en windmachine noodzakelijk.
29/11'66 Idem, Begroting herbouw, 1. Herbouw, 2. Nieuwe balg, 3. nieuwe windmachine, 4. ombouw windlade (plaat,

onderzijde sponsels vervangen door perkament, bruggen, bekleden ventielopeningen, opnieuw bevilten en beleren
ventielen, afstellen pijpstokken 5. verende systeemschijven, systeem Vulpen. Ook overgetypt exemplaar.

13/12'66 (Eé) aan KV. BS bij vorige. Welke kosten voortvloeien uit de kerkrestauratie.
2/3'67 (Eé) aan KV. BS bij vorige, wegens auto-ongeval nu pas verstuurd.
15/3'67 OC aan KV. Accoord met offerte.
26/5'67 Ruiter aan KV. Dank voor telef. opdracht. Schriftelijke bevestiging moet eerst naar Eé.
31/5'67 KV aan Eé. Machtiging opdracht.
15/7'67 (Eé) aan Ruiter. Opdracht pt 1 t/m 5 der offerte, aan KV, Bevestiging.
18/7'67 Ruiter aan KV. Rekening, aan Eé BS bij copie.
30/8'67 (Eé) aan KV. BS bij nota's. Wijziging van zijn tel.nr.
11/10'67 Ruiter aan KV. 2 rekeningen.
12/10'67 Ruiter aan Eé. Verzoek rekeningen door te sturen.
27/10'67 (Eé) aan KV. BS bij rekeningen, accoord.
12/2'68 Ruiter aan KV. Rekening. Aan Eé BS.
13/2'68 (Eé) aan KV. Orgel met Ed (in verband met deel kosten dat uit kerkrest. voortvloeit) onderzocht en goedgekeurd.

Eigen rekening.
23/2'68 OC an KV. Over bezoek Hü voor eindkeuring.
15/3'68 OC aan KV. Geen vertegenwoordiger bij ingebr.n. kerk en o. op 22/3.
19/3'68 OC aan KV. Keuringsrapport. Werk goedgekeurd.
Ingevoerd 25/6'97.
De eerste 2 stukken handelen niet over het orgel te Midwolde: De tinpest wordt ook genoemd in het rapport vn 4/11'57.

Leens, Hervormde Kerk.
20/1'48 Rijksarchief prov. Groningen aan Eé. Summiere gegevens, gevonden over orgels Leens en Meeden.
z.d. Dispositie uit een kaartsysteem. Naar van 't Kruys.
25/2'48 KV aan J.H.Besselaar Jr. Eé en een collega zijn hier geweest. We willen ze graag weer ontmoeten.
2/3 .. (OC), Eé ( 2de secr) aan KV. Over bezoek Eé en Leg.
7/12'51 OC aan KV. Over de grote waarde van het orgel. Is bij kerkrestauratie in de kerk gebleven, daardoor in

erbarmelijke toestand geraakt. Voorstel tot belasting OC met historisch onderzoek.
17/2'58 OC aan dr H.L.Oussoren. Begeleidend schrijven bij rapport.
z.d. Anoniem rapport betreffende het orgel in de Ned.Herv.Kerk te Leens. praktisch gelijkluidend aan volgende,

zonder inleidende allinea.
17/2'58 OC aan KV. Resultaat onderzoek orgel. Geschiedenis. Door Beukema kennen we het contract met Hinsz (geen

dispositie). Hess bezocht het orgel in 1747 maar gaf alleen de pedaaltongwerken.
Disp. vlgs Knock, die Co 4' geeft (moet zijn 2').
1821  reparatie Lohman.
1843/44  reparatie Dik. Disp. opg 1844 gelijk aan die bij Knock (Cornet 2' nu goed).

Seydel-Meyer geeft F4 ipv Schrp. (Van't Kruys neemt opg van SM over).
1849 Herst. v.Oeckelen.
Tussen 1849 en 1920

wijzigingen, waarschijnlijk door Van Oeckelen: Qd 16 -> B 16 Omwisselen Nas Rw en Ged.Q Hw,
afgesn. tot Wf2 O2 RW -> P8dc Kernsteken

1920 grote reparatie Doornbos spaanb -> magb. Frontp. vervangen, Q 1 1/2 -> Gmb 8 met materiaal uit 2



grote bekers der Bz (verv door zink) Dlc 8 -> Clar 8 doorsl.
Beschrijving opstelling, kas, windvz, Laden, klav, mechaniek, pijpwerk. Waar niets vermeld: oud:
Hw. P 8 (C-e' D), B 16 (omgeb. Qd16), Rf 8, Splf 4, O 4, Q 3 (con, was Nas RW), O 2, Mxt 4-6 st, T 8 (1 1/2

oct leer), Vh 8
Rw. P 4 (C-gs'' D), Fld 8, Wf 2 (op plaats v N 22 /3, was GedQ Hw bas ged), Hp 4, P8 dc (was O 2),

Gmb 8 (D, gr.oct in Fld, op pl. Q11 /2), Sq 2 st, Op.pl (Schrp), Clar 8 (in oude stevelblok, koppen en
schalbekers, hoewel verkort van oude Dlc)

Ped. P 8 (D), B16 (metaal), Rq 6, O 4, Mxt 4-6 st, Bz 16 (geheel beleerd), T 8 (C-g beleerd), Co 2 (schalb. op
5 na verdwenen, 21 koppen en tongen aanwezig).

C-c''', C-d', 2 koppels, 3 afsluiters, calc.klok, Windlosser.
Mxt (man) Mxt (Ped)
C 2/3 1/2 1/3 1/4   1 2/3 1/2 1/3
G 1 2/3 1/2 1/3   1 2/3 1/2 1/3 1/4
c 1 1/3 1 2/3 1/2   1 2/3 2/3 1/2 1/2 1/2
g 2 1 1/3 1 2/3 1/2  1 1/3 1 2/3 2/3 1/2 1/2
c' 2 2/3 2 1 1/3 1 2/3
g' 4 2 2/3 2 1 1/3 1 1
g'' 4 2 2/3 2 2 1 1/3 1 1/3
Sesq
C 2/3 2/5
c 1 1/3 4/5
c' 2 2/3 1 3/5
Intonatie. Veel van oude karakter behouden, slechte egalisatie, tongwerken vrijwel onbruikbaar geworden.
Brandbeveiliging in orde. Orgel veel te laag verzekerd.
Direct ingrijpen noodzakelijk: Restauratie kas, verwijdering wndvz uit toren, lade- en mechaniekrestauratie,
herplaatsen schuifkoppel, verwijderen ped.koppel, herstel oorspr. dispositie en pijpw. Schrp zal met 1/2' moeten
beginnen. Vervanging der frontpijpen. Hier worden hoogste eisen aan vakmanschap restaurateur gesteld.

3/3'58 OC aan KV. Advies bijdrage verzoeken uit opbrengst zomerzegels.
25/3'58 KV aan (OC). Besloten tot orgelrestauratie, indien subsidievoorwaarden daartoe de mogelijkheid geven.
z.d. Klad.
15/7'58 OC aan KV. Advies Oussoren: Offerte vragen bij vL en vV. Uiteindelijke keuze afhankelijk van resultaten

Maassluis en Arnhem.
21/7'58 KV aan OC. Mee eens. Machtiging off.aanvragen.
12/8'58 OC aan vV. Offerte aanvraag.
4/11'58 vV aan KV. Offerte.
20/5'59 vL aan OC. Idem.
30/5'59 OC aan KV. Begeleidend schrijven bij toezending offertes. Eé en Ed zullen contact opnemen.
20/2'61 KV aan AK. Toelichting aanvrage subsidie uit generale KV-kas. Welke finaciële problemen de gemeente heeft.
6/6'61 vV aan KV. Offerte.
9/6'61 vV aan OC. Begeleidend schrijven voorg. Herbereking aanneemsom. Oude offerte vervalt, e.e.a. in overleg met

Rijksadviseur.
20/7'61 OC aan KV. Advies laatste offerte in te dienen bij OKW, afschrift naar Oussoren.
20/7'61 OC aan Ous. Begeleidend schrijven bij afschrift vorige en van offerte.
23/8'61 OC aan AK. Handreiking aan kerk in dit geval verantwoord.
16/6'62 KV aan OC. Besluit principeopdracht. Verzoek dit aan vV door te geven. Vraag aan Eé en Ed. Loonstijgingen.

Eerst vV nieuwe aanneemsom vragen?
5/7'62 OC aan vV. Principe-opdracht.
5/7'62 OC aan KV. Begeleidend schrijven bij afschrift voorg.
5/7'62 OC aan Ous. Begeleidend schrijven bij afschriften.
1/8'62 vV aan OC. Over loonsverhogingen en verdere gang van zaken.
17/8'62 Mr S.vdPloeg Canada aan OC. Vraagt Rapport orgel Leens.
28/8'62 Gen.Synode der NH kerk aan OC. Verzoek aan vdPl. de inlichtingen te verschaffen.
30/8'62 OC aan vdPl. Rapport is eigendom van opdrachtgever: KV. Uw Verzoek aan KV doorgegeven.
30/8'62 OC aan KV. Begeleidend schrijven bij doorzenden brief 17/8.
23/10'62 OC aan KV. Mededelingen waarin afschrift brief 1/8.
2/5'63 OC aan vV. Aanvullende offerte gevraagd.
4/5'63 vV aan KV. Overzicht stijging lonen en soc.lasten.
(3/5'63) Datum fout. OC aan KV. Begeleidend schrijven bij doorzenden vorige.
(3/5'63) Idem. OC aan Ous. Begeleidend schrijven bij vorige met bijlage.
22/4'63 OC Interne brief aan Ed. Over aanvullende offerte die er zou zijn. Er is alleen maar brief die 23/10 is

doorgezonden.
16/12'63 OKW aan HervGem. Subsidieverlening.
18/1'64 KV aan OC. Machtiging definitieve opdracht.
18/1'64 KV aan Eé. Mededeling vorige.
z.d. Klad, waarin genoemd: Leens, Godlinze, Eenrum, Kantens.
24/1'64 OC aan vV. Definitieve opdracht. Eé is deskundige.
24/1'64 OC aan KV. Mededeling voorgaande.
24/1'64 OC aan Ous. Begeleidend schrijven bij toezending copieën.
4/2'64 vV aan dW. In geval Leens beter de oude regeling der termijnen handhaven. Aantekening voor Eé.
4/2'64 vV aan OC. Begeleidend schrijven, aan KV, mededelingen en rekening.
7/2'64 vV aan OC. Over feit, dat werkzaamheden aan de kas moeten worden verricht.
z.d. Klad. Aantekeningen over de toestand van het orgel.
10/3'64 OC aan KV. Begeleidend schrijven bij afschrift bevestiging vV. Advies: prijsverhoging aan OKW doorgeven.



10/3'64 OC aan Oussoren. Begeleidend schrijven bij afschrift bevestiging opdr. vV.
18/11'64 OC aan KV. OKW gevraagd subsidie-betalingen vlotter te doen verlopen.
24/11'64 OC aan KV. Over het systeem van de gele briefjes.
27/11'64 OC aan KV. Begeleidend schrijven bij doorslag van zoekgeraakte brief.
21/1'66 Mensuren van nieuwe pijpen der Qd 16, O 2 Rw, Q 1 1/3, Sch 4 st, Dlc 8, Co 2

Schrp C 1/2 1/3 1/4 1/6
c 1 2/3 1/2 1/3
g 1 1/3 1 2/3 1/2
c' 2 1 1/3 1 2/3
g' 2 2/3 2 1 1/3 1

Jan'66 Mensuren van bijna alle stemmen (achter in map). Hier weer alle samenstellingen van vulstemmen af te lezen. Die
van de PedMxt is nu:

C 1 2/3 1/2 1/3
Fs 1 2/3 1/2 1/3 1/4
c 1 1/3 1 2/3 2/3 1/2 1/2

De overige stemmen met de eerdere gegevens overeen.
z.d. Protocol van bespreking 27/1'66. Uit oogjes in het bovenklavier blijkt, dat dit klavier met het hoofwerk was

verbonden. Blijken niet in andere Groningse orgels te zitten. Besloten: Hw boven, schuifkoppel herstellen, ped.k.
vervalt, nieuwe klavieren (oude te slap geworden), met oud toetsbeleg. Abstracten vernieuwen, dunner, afspraken
over mechaniek, sponselconstructie blijft, verend sleepsysteem. Pijpw:
P 8 baarden eraf. Pijpen niet uit elkaar, bij losse kerns later zien, afgesproken herstel disp. geen opsn.verandering
Quintadeen

28/1'66 OC aan Mon.z. Over toestand der kas, vooral de achterwand.
28/1'66 OC aan KV. Begeleidend schrijven bij copie vorige.
28/1'66 OC aan vV. Idem.
4/2'66 vV (geen geadr.) Overzicht nieuwe loonsverhogingen.
4/2'66 vV aan KV. Over prijsverhogingen. Ous toegezegd verhogingen te subsidieren. Daarbij afschrift door vV

opgegeven verhogingen.
2/4'66 vV aan Herv.Gem. Nota met begeleidend schrijven, ook copien daarvan.
13/4'66 OC aan KV. Dreiging kalkval op orgel.
27/4'66 vV aan Herv.Gemeente. Plan opbouw orgel. Is kas gereed? Ook copie hiervan.
5/5'66 vV (geen geadr.). Bespreking met Ed. Qdn 16, voorlopig stukjes in opsnede solderen. Voorlopig uitgaan

(proefaccoorden) van 68 mm winddruk. Zo nodig verhogen. Correcties aan frontpijpen.
10/5'66 Begeleidend schrijven bij stukken over loonsverhogingen en extra kosten. Gelieve rechtstreeks de orgelmaker te

berichten over de kas.
18/5'66 vV aan Herv.Gemeente. Over datum transport.
3/6'66 Herv.Gemeente. aan OV. Kwartaalopgave.
8/6'66 OC aan CRM. Begeleidend schrijven bij kwartaalopgave.
8/6'66 OC aan KV. mededeling doorzenden vorige.
14/6'66 vV aan KV. Rekening met begeleidend schrijven. Ook afschrift.
27/6'66 Herv.Gemeente aan OC. Over subsidiabel zijn van verblijfkosten.
1/7'66 OC aan KV. Reactie vorige, over gele briefjes.
3/7'66 KV aan OC. Begeleidend schrijven bij Kwartaalopgave.
6/7'66 OC aan KV. Begeleidend schrijven bij terugzenden en doorsturen kwartaalopgave.
8/7'66 OC aan KV. Accoord met nota.
7/10'66 vV aan Ed, Ous, Eé. Winddruk wordt 70 mm. Klank schijnt te worden beïnvloed door tweede windkanaal op het

hoofdwerk. Opsneden nieuwe stemmen, die voorlopig aag waren worden verhoogd, Gr.Oct Dlc wordt beleerd.
7/10'66 OC aan vV. Waarom werk niet weer wordt voortgezet.
18/10'66 OC aan KV. Mededelingen.
18/10'66 OC aan Oussoren. Begeleidend schrijven bij stuk 7/10.
6/12'66 OC aan KV. Vragen over gele formulier.
apr'67 ? aan ? Nacalculatie.
7/8'67 Herv.Gemeente aan CRM. Begroting en aan OC verzoek door te sturen.
25/8'67 OC aan CRM. Begeleidend schrijven bij doorsturen vorige en aan KV: mededeling.
2/10'67 Herv.Gemeente aan CRM, fin. overzicht gr.deel gelijk aan dat van 7/8 en Begeleidend schrijven bij gele briefjes.
6/10'67 OC aan CRM. Begeleidend schrijven bij gele br. etc en aan KV mededeling hiervan.
5/12'67 vV Rekening aan Herv.Gemeente met toelichtingen en afschrift.
9/12'67 Herv.Gemeente aan OC. Over gem. subsidie.
15/12'67 OC aan KV. Begeleidend schrijven bij eindnota vV. Begeleidend schrijven bij keuringsrapport, presentatie kan pas

in voorjaar (door warme-lucht-verwarming).
Aan vV. Begeleidend schrijven bij afschrift keuringsrapport, aan Eé. Over zijn vergoeding.

15/12'67 OC aan KV. Eindoordeel. Zorgvuldig gewaakt tegen "vernieuwing". Pijpwerk ziet er historisch uit en klinkt ook
als zodanig. Nieuwe pijpen goed vervaardigd in vorm en verhoudingen van het oude. Nieuwe klavieren met oud
beleg. De oorspronkelijke verhoudingen van de koppeling leidde tot een zeer zware speelaard. "We kunnen niet
anders analyseren, dan dat Hinsch in de eerste jaren van zijn bestaan als zelfstandig orgelmaker het principe van
zijn leermeester Schnitger, te weten het rugwerkklavier boven en het hoofdklavier onder, als verbetering, of
ontwikkeling, of als iets persoonlijks heeft willen wijzigen, hetgeen - gezien de resultaten - tot een onhoudbare
speelaard leidde. Vanzelfsprekend heeft de orgelmaker Dik in de vorige eeuw hierin verbetering trachten te
brengen. In zijn latere orgels heeft Hinsch - zelfs bij de restauratie van het Schnitger-orgel te Uithuizen - zich
onzes inziens uit ervaring opgekomen overwegingen, weer aangepast bij de bouwwijze van zijn leermeester".
Daarom in overleg met Ed en Oussoren besloten tot "de gebruikelijke struktuur in de manuaaltraktuur en
koppeling welke bij Hinsch na Leens in het algemeen gold".."herstel klavierbak met op- en ingelegde versiering,
naar ontwerp van de Heer Ed, gebaseerd op de voor enige jaren nog aanwezige versieringen". Conclusie "een zeer
fraaie, alleszins geslaagde restauratie, waarbij het karakter van het orgel, zowel in technisch, als in muzikaal



opzicht behouden bleef". Advies over gebruik verwarming.
18/12'67 H.gem aan OC, Mon.zorg en CRM over fin.afwikkeling.
22/12'67 OC aan KV. Verduidelijking gevraagd.
25/12'67 H.gem aan OC. Nadere gegevens.
26/1'68 OC aan KV. Willen vereenvoudiging der gecompliceerde afrekening.
27/1'68 H.Gem aan OC. Over een post betr. werk plaatselijke timmerman.
30/1'68 OC aan KV. Reactie. Over gem. subsidie.
31/1'68 H.Gem aan OC. Reactie op vorige brieven.
9/2'68 OC aan KV. Begeleidend schrijven bij ingevulde "geldelijke verantwoording".
17/2'68 Kerkeraad aan Eé. Ingebruikneming 26/4. Voorlopig programma. Gevr. opgave te spelen werken. Idem aan OC.
20/2'68 OC, interne brief aan Eé. Over zaken die tegen datum ingebruikneming rond moeten zijn. Wat dan?
27/2'68 OC aan KV. Over vertegenwoordiging bij ingebruikneming en wat nog niet "rond" is.
15/3'68 OC aan vV. Mededeling ingebruikneming.
19/4'68 OC aan KV. Wie naast Eé aanwezig zal zijn.
27/4'68 Nieuwsblad van het Noorden. Over ingebruikneming orgel na restauratie.
30/4'68 J.S.v.Weerden Leens aan Eé. Dank voor vele werk. Kon wegens doofheid concert niet bijwonen.
z.d. Publicam, (slechte) foto orgel.
Ingevoerd 25/6'97, stuk van 27/4'68 8/7'98.
In map Appingedam:
1/12 .. OC aan architecten o.m. over Leens

Eigen aanvullingen (vO):
ca 1964 werd Ed assistent Rijksadviseur en bleef in die hoedanigheid bij werk aan het orgel betrokken.
Na gesprekken met Cor Edskes (juni en sept '97 en één der organisten: Dirk Molenaar in sept'97), bestudering van het boekje van Gierveld en eigen waarnemingen kan ik de

volgende aanvullingen geven:
• Enkele gegevens bij Gierveld wijken af van het rapport van 17/2'58 (zie de volgende punten en de dispositie).
• Dat Knock in het pedaal een 4vt tongwerk opgeeft is onjuist (in het OC-rapport). Hij geeft wel degelijk een 2 vt.
• Het jaar 1920 van de werkzaamheden van Doornbos is onjuist. Oplevering: 1923.
• De mensuren door Smedema (in het boek van Gierveld) opgegeven wijken nogal af van die in het Eé-archief.
• Wie de veranderingen in de vorige eeuw heeft uitgevoerd, staat bij Gierveld beter beschreven dan in het rapport van 17/2'58.
• Beukema heeft het contract met Hinsz nog gekend. Daarna is het verloren gegaan.
• De orgelmaker Mense Ruiter heeft ook nog een rapport met prijsopgave ingediend, hierover niets te vinden in het Eé-archief.
• De oude klavieren konden niet meer worden gebruikt, omdat ze jaren lang in een te vochtige omgeving opgeslagen hadden gelegen.
• In het boek van Gierveld staat een foto van het orgel van voor 1912, met de oorspronkelijke frontpijpen dus. De labiumlijn wijkt iets af van de

huidige.
• De restaurateur heeft destijds proefpijpen gemaakt ter vervanging van de Doornbos-frontpijpen. Daar dit geen verbetering gaf, heeft men de oude

gehandhaafd.
• Betreffende de verwisseling der manualen: Het zou interessant zijn, het enige orgel, dat Hinsz voor dat in Leens bouwde (in Zandeweer) in dit

opzicht te bestuderen. Helaas is de oorspronkelijke klaviatuur hier niet bewaard gebleven.
• Alle latere 2-manualige orgels met rugwerk van Hinsz en diens leerlingen (Freytag, Van Dam) zijn zo gebouwd, dat het rugpositief vanaf het

bovenklavier werd bespeeld. Ook bij door Hinsz omgebouwde Schnitger-orgels treffen we deze situatie aan (Uithuizen, Noordbroek).
• De opmerking in het eindrapport van Eé dat deze bouwwijze typisch was voor Arp Schnitger moet onjuist zijn. Bij het 2-manualige Schnitger-orgel

dat zich nu in Cappel bevindt, wordt het rugwerk vanaf het onderklavier bespeeld.
Er is wel gezegd, dat Schnitger zich naar de Groningse traditie zou hebben gericht, maar dit is onwaarschijnlijk. Alle orgels in het Noorden met
rugwerk als bovenklavier hebben deze situatie aan Hinsz of diens leerlingen te danken.

• Bij 3-manualige orgels correspondeert het rugwerk ook in Noord-Nederland altijd met het onderklavier. Bij deze bouwwijze deden zich de
problemen, die Hinsz in Leens ondervondt niet voor.

• Eé heeft het over een door Ed ontworpen versiering. Dit betreft de stervormige figuur in de lessenaar. Hij herinnerde zich de vormgeving van een
vroegere waarneming van het origineel. Later bleek dit te zijn verdwenen.

• De restaurateur heeft alle Cornet 2 vt pijpen vernieuwd. Een aantal bekers van het originele register worden ter plaatse bewaard.
• De door Van Oeckelen in Leens aangebrachte pedaalkopppel moest worden verwijderd, omdat deze gebrekkig was gemaakt en omdat dit register

niet past in de traditie van dit type orgel. Na de restauratie van 1968 is in Leens toch weer een pedaalkoppel aangebracht, waarschijnlijk op verzoek
van de vele concertgevers.

• Ook is later de windvoorziening strakker gemaakt, waardoor de klank van het orgel op wat meer "nuchtere" basis is komen te liggen. In de
allerlaatste tijd moet nog een geringe verlaging van de winddruk hebben plaatsgevonden.

Literatuur:
• Hess, Dispositien ..., Gouda 1774
• Knock, Dispositien ..., Groningen 1788
• S.Meyer, Het Orgel en deszelfs samenstel (naar J.J.Seidel, die Orgel und ihr Bau), Groningen 1845
• M.H.van't Kruys, Verzameling van Dispositien ..., Rotterdam 1885.
• Het Orgel 1968 p 47. Hierin 2 onjuistheden: Er zijn geen oude spaanbalgen, Er was geen Voix Celeste voor de restauratie.
• A.J. Gierveld, 250 jaar Hinsz-orgel te Leens, Leens 1983

2de druk: Het Hinsz-orgel te Leens, met aanvullingen van Dirk Molenaar 1997.
Huidige dispositie. Waar niet anders is vermeld is de datering: origineel 1733. Alle pijpen zijn van metaal.

M a n u a a l C-c'''
Prestant 8 vt C-c'' 1922 (vlgs Gierveld), C-e' (vlgs rapport)
Quintadeen 16 vt 1733/1967, was omgebouwd tot Bourdon 16', weer hersteld
Roerfluit 8vt
Speelfluit 4 vt open conisch
Octaaf 4 vt
Quint 3 vt C-h gedekt, rest wijd open cilindrisch, voorheen op Rugwerk als 2 vt
Octaaf 2 vt
Mixtuur 4,5,6 st Voor samenstelling zie stuk van 17/2'58 en Gierveld (die de repetitie van g'' op fs'' plaatst).
Trompet 8 vt
Vox humana 8 vt

R u g p o s i t i e f   C-c'''
Prestant 4 vt C-gs'' 1923
Fluitdoes 8 vt
Nassat 3 vt
Holpijp 4 vt C-A: uit ouder orgel (vlgs Gierveld, niet in rapport OC))
Octaaf 2 vt cs'-c''' 1967, was verschoven tot Prestant 8' dc.
Quint 1 1/2 vt 1967
Sesquialtera 2 st
Scharp 4 st 1967
Dulciaan 8 vt 1733/1967

P e d a a l   C-d'



Prestant 8 vt 1923, geheel in front
Bourdon 16 vt
Roerquint 6 vt
Octaaf 4 vt
Mixtuur 4,5,6 st
Bazuin 16 vt enige grote bekers nieuw. Zie rapport 17/2'58
Trompet 8 vt
Cornet 2 vt 1967

Laden, kas, tractuur, pedaalklavier 1733, manuaalklavieren 1967, magazijnbalg 1920.

Leerdam, Hervormde Kerk.
Eerste deel
5/4'57 KV aan (OC). Orgel Bätz & Co 1854 moet i.v.m. kerkrestauratie in veiligheid worden gebracht. Advies gevraagd.
13/4'57 Voorstel komst Hü.
27/4'57 OC aan KV. Rapport en advies. Orgel (nu) 1853.

Hw P16 P8 B8 Co5st O4 Q3 F4 O2 Mxt5st T8
Bovw VxC8 VdG8 P8 Salt4 Rf8 Sxq2st Rf4 D8, 
Ped Tb8 O4 Sb16 O8.
Oorspr. disp: Wf2 ipv Sq, VxC toev. kantsleep.
Laden door heteluchtverwarming kapotgestookt, vooral bovenwerklade (ligt 't hoogst!), rest. door vL of vV
geadviseerd. Welke kosten voortvloeien uit krkrest.

17/5'57 KV aan OC. Zullen aandacht hebben voor verwarming bij krkrest. Voorkeur vL. Accoord beide offerte.
21/5'57 OC aan vV. Offerte gevraagd voor demontage, restauratie laden mech, gescheurde pijpen. "idem verzonden aan

vL". Aan KV. Mededeling voorgaande.
17/7'57 OC aan vV. Reactie gevraagd "Idem aan vL". Aan KV. Mededeling.
23/7'57 vL aan OC. Kom eerst o onderzoeken, etc
6/8'57 KV aan (OC). Bevestiging tel onderhoud betr. opdr. aan vL.
17/8'57 vV aan (OC). Geen offerte: gehoord dat een andere orgm opdracht heeft.
22/8'57 KV aan (OC). Voor welk bedrag o is verzekerd.
3/9'57 KV aan (OC). O inmiddels gedemonteerd. Waar bleef U met toezicht?
14/1'58 OC aan KV. Verweer. Hü heeft 5/9 het gedemonteerde o bezocht en het werk goedgekeurd. Mededelingen over

verwarming en verzekering.
7/4'59 Hü aan KV. Geen zekerheid over subsidie. Wendt U zich tot Ous.
3/6'59 vL offerte aan KV
12/10'59 Ouss Rijksadviseur Twijfel aan noodzaak tot grondige restauratie van de zeer degelijk gebouwde windladen van

Witte.
22/2'60 vL aan KV. Prijsopgaaf voor a. Verandering wndvz, laderest, herstel mech en kl, revisie en inton. pw, herstel disp,

volledig maken pedaal, herstel frp.
8/6'60 KV aan OC. Verzoek om toezicht bij herplaatsing o na kerkrestaur.
14/6'60 OC aan HGem. Positieve reactie. Is er een offerte van vL?
14/6'60 OC aan Ous. Bs.
18/6'60 KV aan OC. Ja. Die heeft Hü.
7/3'61 OC aan KV. Nogmaals wat restauratie dient te omvatten: Volgt ongeveer zelfde als 22/2'60. Ped.l met 2 canc. uitbr.

(tot d' op wens organist), Bovw. disp herste;llen (later Wf 2 verv door Sq), VxC bij op kantsl. Geen niet in dit orgel
passende Sch of Cmb, zoals organist wenst. Voorstel evt op kantsleep Carillon van orig. Batz-factuur. Niet Trb8
verv door Fg16, maar Tb zwakker intoneren. Aan Ous afschrift met BS.

18/3'61 KV aan OC. Gelieve spoedig offerte aan te vragen voor de veranderingen.
24/3'61 KV aan OC. Machtiging off.aanvr. (nogmaals).
27/3'61 OC aan vL. Gevr. prijsverlaging als Trb geen Fg16 wordt, zachter geïntoneerd. Oude ped.kl. uitbreiden of nieuw

maken, aan KV mededeling hiervan, aan Ous BS bij aantal afschriften.
7/4('61) vL aan OC. Wat de prijs nu wordt. Er wordt wel een nw pedaal geleverd.
7/6'61 OC aan KV. Mededeling. Offerte. Hierin nog niet alles duidelijk.
7/6'61 OC aan vL. Nadere verklaring loonsverhogingen gevraagd.
30/6'61 vL aan OC. Reactie.
19/7'61 OC aan KV. BS bij afschrift. Advies machtiging opdracht.
19/7'61 OC aan Ous. BS bij afschrift.
27/7('61) KV aan OC. Prijsverhoging valt erg tegen. Machtiging opdracht met voorwaarden omtrent levertijd en geen

verdere prijsverhoging.
1/8'61 OC aan vL. Opdracht met door KV gestelde voorwaarden. BS bij afschriften aan PCT en Ous. Mededeling aan

KV. Hü zal contacten onderhouden.
2/8'61 vL. Niet accoord met punt 3 (direct beginnen). Rekening.
4/8'61 PCT aan OC. Met Leerdam geen bemoeienis, de gemeente heeft "vrij beheer".
17/8'61 OC aan KV. Mededeling en rekening. BS bij copie aan Ous.
6/10'61 KV aan OC. vL bezocht. Toegezegd: bespeelbaar deel klaar Pinksteren '62.
7/3'62 OC aan KV. Over tegenslag waardoor vL niet voor 2de helft jaar kan beginnen.
4/5'62 OC aan KV. In werkplaats met restaur. begonnen.
17/9'62 vL aan KV. Nota en aan OC BS.
18/9'62 OC aan KV. 24/9 begint montage in kerk, BS bij afschrift naar Ous.
25/9'62 vL aan OC. BS bij 4 tekeningen.
9/10'62 vL aan OC. BS bij duplicaatnota.
10/10'62 OC aan KV. Rekening zoek? Daarom bijgaand duplicaat.
22/10'62 OC aan KV. Accoord met 2de Pedk.(aan Bovenw.), besproken met Ous. BS bij copie aan Ous.
15/3'63 Ir T. van Hogevest aan KV. Over glaswand naast het orgel, lekkage en rep. aan deursloten.
2/4'63 vL aan KV eindnota, aan OC, BS.
16/4'63 OC aan KV. Hü zal OC bij ingebruikneming vertegenwoordigen.



27/6'63 OC aan vL. Eindnota doorgezonden, specificatie over detail der berekening gevraagd. BS bij copie aan Ous.
27/6'63 OC aan KV. Keuring op 20/6 plaatsgevonden. BS bij eindnota en toelichting.
3/7'63 vL aan KV. Toelichting op (toch) prijsverhoging.
11/7'63 OC aan KV. Mededeling vorige. Advies resterend bedrag te voldoen. S bij copie aan Ous en vL.
19/7'63 OC aan KV. Eindkeuringsrapport. Restauratie tot volle tevredenheid geschied. Laderestauratie, invoering

mechaniek, herstel oorspr. disp. met uitbr. met 1 stem (?). Enige herintonatie.
BS bij afschriften aan Ous en vL.

Tot hier ingevoerd 13/6'97.

Tweede deel (niet ingevoerd. Hierin de belangrijkste stukken uit het eerste deel nogmaals en voorts:
• Kladaantekeningen

Man.
P 16 27 op lade , 7 gr hout ged in zijkant kas op aparte laden met eigen venmtielen
P8 gr. oct. front
B8 gr. oct hout
CoV D  8' ged, 4 2 2/3 2 1 3/5
O4
F4 ged, af fs'' con op
O2
Mxt V C 2 2 1 1/3 1

Fs 2 2/3 2 1 1/3 1
fs 4 2 2/3 2 1 1/3 1
fs' 5 1/3 4 2 2/3 2 1 1/3
ds'' 8 5 1/3 4 2 2/3 2

T8 mah koppen en st.
Ped C-d'
Sb16 hout
Ob8
O4
Tb8
Bovenwerk. Nieuwe stuk aan lade bijgebouwd
Viola 8
P8 af Fs in Front
Salt 4
Rf8 gr oct hout
Carillon c' 4' 3 1/5' (Is dat goed?)
Rf 4 1 oct op con
Dlc 8 tot d met deksels, houten koppen
VEKA

• Stencil: Geschiedenis van het kerkorgel in de Ned. Hervormde kerk van Leerdam
1615 reeds orgel
1620 betaling aan Kiespenninck
1853 (<–dat staat er, moet het 1843 zijn? vO) Naber biedt zich aan (hij was in 1842 in Rumpt bezig)
1851 Plannen van Naber en Scheer (Scheuer?) en Ypma door Nieuwenhuyzen afgekeurd. Hij stelt Bätz voor.

Plan aanvaard.
1853 Keuringsrapport Van Nieuwenhuyzen

• Fotocopie Conditien en voorwaarden ... J.Bätz & Co 23/8 1851, ondertekend Herv.Gem. Leerdam en J.Batz & C
(hiervan was als ik 't goed heb begrepen ook al een exemplaar aanwezig in het Vente-archief):
art 1 HW onderklavier P 16 (G in fr, gr p ged hout), P 8 (E-e' in fr., rest binnenp.), B 8, O 4, F 4, Q 3, O 2,

Mxt 3,4,6 st, Co 5 st, T 8
Bov.kl. P 8 (5 gr in Rf), Rf  8 (gr oct wagenschot), VdG 8 (af c), Sal 4, Rf 4, Gh 2, Dlc 8
Ped Sb 16(ged hout), Ob 8, O 4, Trb 8

art 2 laden klavier, koppelingen (1 man, 1 ped), parallel opgaande balg en schepbalg
art 3 wat niet genoemd
art 4 lieflijk en krachtig geïntoneerd, gelijkzevend gestemd
art 5 gereed oct '53
art 6 f 8400 in termijnen
art 7 niet inbegrepen: oxaal, schilder en verguldwerk, stijgerwerrk, balustrade, transport

27/8'80 OC aan J.E.Erné. BS bij opgestuurde stukken.
19/9'80 Flentrop aan KV. Offerte. Disp. niet als oorspronkelijk. Wf 2 deels vernieuwd, Fl 4 uit Carillon, nieuwe Tremulant,

Ped.uitybr. blijft gehandhaafd VEKA-systeem verwijderen. Stemming nader beslissen. Werk aan laden ..... pijpw.
24/10'80 Hans Eé aan KV. Advies bij de begroting. Beslissing verlenging pijpwerk (zeer eventueel) bij KV. Max. begroting

doient bij mon.z. ingeleverd te worden.
Inv. 5/11'01, dit deel niet ingevoerd. Ik denk dat ik van dat kladje de 2' fluit ben vergeten. De Carillon zou toch op een kantsleep komen? En dan
die gekke samenst. van de Car?

 
Leermens, Hervormde Kerk.
Herbouw kerk onder arch. Offringa.
afkorting RC: Restauratiecommissie.
18/1'60 vV aan KV. Offerte voor P8(F) Hp8 Rf4 O4 O2 Mxt4st C-f''' C-f'.
16/5'60 RC aan Ed. Machtiging offerteaanvraag bij vV en vL voor 6-8 spels o.
24/5'60 OC aan vL. Off.aanvr voor P8(F) Ged8 O4 Rf4 O2 Mxt en meerkosten voor Qd16, Gh2 of balustrade-§o met

complete P8.
24/5'60 OC aan RC. Mededeling vorige.



3/6'60 vV aan KV. Offerte.
18/6'60 vL aan OC. Idem.
19/7'60 OC aan RC. BS bij vorige.
23/7'60 BC aan OC. Besloten opdr. vV. 7 st.
28/7'60 OC aan vL. Geen opdracht.
28/7'60 OC aan vV. Opdracht met Ed als deskundige.
28/7'60 OC aan RC. Mededelingen.
8/8'60 vV aan (OC). Reactie.
12/8'60 OC aan RC. Copie reactie vV.
4/12'61 OC aan vV. Afschrift eigen (!) offerte.
5/12'61 vV aan KV. Geen ruimte voor P8. Wordt nu P4 Ged8 Rf4 O2 Gh2 Sch2-3st Dlc16.
6/12'61 OC aan KV. BS bij doorzenden vorige brief.
8/2'62 vV aan OC. Bevestiging tel. afspraak, dat ped. 27 toetsen krijgt.
2/6'62 KV aan OC. Over rekening OC, die zij pas betalen, als er enige vorderingen zijn gemaakt bij bouw o.
18/9'62 OC aan KV. Mon.zorg verlangt tekeningen. Dat gaat niet zo snel.
3/4'63 Mon.z aan KV. Ontwerp goedgekeurd.
28/5'63 OC aan KV. Heer Van Ieperen (Mon.z.) nog geen tijd gehad detaillering front te bezien.
12/6'63 OC aan KV. Reactie op toezending vorige.
30/7'63 vV aan mon.z. Over wensen betr. ontwerp.
14/8'63 OC aan KV. Over vorige. Gelieve te machtigen maken kas aan Bultema, Uithuizen op te dragen.
16/8'63 KV aan OC. Machtiging.
21/8'63 OC aan Bultema. Opdracht kas, details bespreken met Ed.
21/8'63 OC aan vV. Mededeling vorige.
21/8'63 OC aan KV. Idem.
16/7'63 vV aan Ed. Nota, prijsverhoging. Aant. Ed (16/9). Eerst overleg.
4/10'63 vV aan OC. Over prijsverhoging (zelfde bedrag als vorige).
27/1'64 vV aan OC. Over schade, gevolg van steeds maar uitstel.
29/1'64 OC aan KV. Reactie.
29/1'64 OC aan AK. BS bij afschrift vorige.
12/2'64 vV aan KV. Nota en BS aan OC en mededeling vordering werk.
14/2'64 OC aan KV. Mededeling vorige.
9/4'64 OC aan Ed. Uitstel intonatie, door nog ontbrekend snijwerk.
16/6'64 vV aan OC. Verzoek aan te dringen op bespoediging plaatsing snijwerk.
6/7'64 OC aan KV. Wie is de "aannemer" van het snijwerk?
2/10'64 OC aan KV. Orgel klaar en gekeurd.
8/10'64 vV aan OC. Eindnota en BS.
8/10'64 vV aan KV. Verandering luchtstroom verwarming noodzakelijk.
9/10'64 OC aan vV. BS bij afschrift keuringsrapport.
9/10'64 OC aan KV. Eindoordeel. Onvoorwaardelijk goedgekeurd.
12/10'64 OC aan vV. Eindnota wordt eerst beoordeeld door Eé.
12/10'64 OC aan KV. Mededeling. Geen antwoord ontvangen over vraag over ingebruikneming.
19/10'64 KV aan OC. over ingebr.n. op 1/11 '64
26/10'64 OC aan KV. Geen vertegenwoordiging OC bij ingebr.n. op 1/11.
6/11'64 A.vd Straaten (accountantskantoor) aan OC. Accoord met berekening vV.
13/11'64 OC aan KV. Advies restbedrag te voldoen.
13/11'64 OC aan vV. BS bij copie vorige.
Ingevoerd 12 en 25/6'97

Leeuwarden, voormalige Hervormde Galileërkerk.
14/3'49 B&T aan Eé. Disp. orgel Leeuwarden, Galileërkerk.
Komt uit dossier Doesburg:

Leeuwarden, Hervormde Goede Herderkerk
'55-'57 Correspondentie over nieuw toekomstig orgel in de G.H.kerk te Leeuwarden
doorgekeken.16/3'04

Leeuwarden, Hervormde Grote Kerk.
Twee mappen. Ondanks lijvigheid ervan zijn er geen stukken over de eigenlijke restauratie. Waarschijnlijk staat het essentiële uit map

1 in het rapport in map 2:
mrt'66 Rapport inzake het orgel in de Grote of Jacobyner Kerk te Leeuwarden.

Historisch overzicht,beschrijving bestaande situatie, restauratieplan, afschriften historische stukken, o.a. contract
met Chr.Müller uit 1724. 

13/3'72 Schrijven waaruit blijkt dat de restauratie plaatsvond onder leiding van het consortium Dr M.A.Vente, Dr J. van
Biezen en J.G. Erné.  

Doorgekeken 16/3'04

Leeuwarden, Hervormde Opstandingskerk
• Corresp. '62-'64 ter voorbereiding van aanschaf van een orgel in een kerk uit 1961

Leeuwarden, Hervormde kerk Oranjewijk
• 3 stukken over tekeningen voor een nieuwe kerk in de Oranjewijk. Geen naam architect
Het is uit de stukken niet op te maken, of dit de G.Herderkerk of de Opstandingskerk is of geen van beide. vO



Leeuwen, Willem van , Leiderdorp.
16/8'67 vL aan Eé. Beschrijving van in aanmaak zijnd orgel, aangetroffen in map Honselaarsdijk. P8(C-Fs vsan Hp) Hp8

O4 F4 O2 Mxt2-4st Sch8 Ped B16 man alles b/d, houten p gerestaureerd, rest nieuw.

Lehm-Itxgrund
• Zal wel een boekje of folder zijn: Orgel in 1732 gebouwd voor Joh. Lorenz Bach, organist te Lehm en origineel bewaard

H a u p t w e r k O b e r w e r k P e d a l   ( B r ü s t u n g)
Quinta Thöne 16' Quinta Thöne 8' Violon-Baß 16'
Prninzipal 8' Gems Horn 8' Principal-Baß 8'
Viola di Gamba 8' Praestande 4' Oktave 4'
Gedact 8' Flaut Traversiere 4' Mixtur 5 f
Quinte 6' Waldflöte 2' Posaunen Baß 16'
Octav 4 Sesquialtera 2 fach Trompete 8'
Flaut Douce 4' Cymbel 3f
Nassat 3' Vox hunana 8' a.  d.   R ü c k w a n d
Super Oktav 2' Cymbelstern Sub-Baß offen 16'
Mixtur 4 fach  Quint Gross 12'
Trompet 8'  Gedact 

 Posaunen-Baß 32'
C-c'''
Coppel (slechts één Man.koppel)
Lehm ligt aan de B4 tussen Bamberg en Coburg.

Leiden, Doopsgezinde Kerk
9/2'57 Keuringsrapport OC aan Kr der Dpsgz gemeente betreffende restauratie. Oud pijpwerk hersteld, oude gipsen.beeld

hersteld aan de hand van andere Mittenreiter-instrumenten. Uitzondering Schalmei 8' i.p.v. Trompet twee v.Dam-
stemmen op Bovw gehandhaafd, en nieuwe die waarschijnlijk niet door vD zijn opgenomen. Op vernuftige wijze
ped.transmissies gemaakt.

16/3'59 Dpsgz gem aan OC. over onderhoud door vL. Die zal dus de restauratie hebben uitgevoerd vO.
Doorgekeken.16/3'04

Leiden, Ev. Lutherse Kerk
• Klad met dispositie
'58-'63. Stukken over voorbereiding restauratie
doorgekeken.16/3'04

Leiden, Hervormde Hooglandse Kerk
• kaart met disp.vtK 84
27/2'56 OC aan KV.  Vernomen orgel wordt bij kerkrestaurate ingekist. Gezien ervaringen elders: raden we dit af. Advies

demontage en opslag.
Voll. inv. 2 stukken 16/3'04

Leiden, Hervormde Kooikapel.
• Stukken over de bouw van een orgel door W. van Leeuwen.
19/10'53 Keuringsrapport 
28/7'53. OC aan KV  gaat waarschijnlijk niet over de K.kapel: dank voor gebruik vergaderruimte
Doorgekeken 16/3'04

Leiden, Herv. Maranathakerk
19/4'56 PCT aan Ned.Herv. kerk te 's-Gravenhage (bedoeld de landelijke kerk?) KV Leiden wil bouw orgel Maranathakerk

aldaar door vL Nu geen middelen daartoe. Orgel volledig te bouwen. Advies gevraagd
13/6'56 OC aan PCT:  Borstwerk met pr 2' voor deze kerk te klein voorkeur rugwerk met P4. Windlade ook voor ped.

inrichten. Beter mahonie dan vuren of grenen voor achterkant en dak. Prijs redelijk.Contrôle door OC.
Bovenstaande twee stukken, afk. uit map 's-Gravenhage Martanatha
20/1'56 OC aan KV rapport en advies.Minstens 16 st.
31/1'56 vL aan KV prijsopg. Hw P8 (compl) Rf8 O4 Wf2 Mxt11/3'4-6st Sxq3st af a

Brstw Hp8 Splf4 P2 N11/3 Cmb1/2'2st  Dlc8   Ped Sb16  P8 Fg16 Sch4. Samenst. vulst.
21/2'56 weer off. zelfde disp. uitv. materiaalomschr.
doorgekeken /3'04 Het orgel is 27/12'56 ingebruikgenomen met iets afwijkend disp. waarvan veel stemmen waren voorbereid.

Leiden, Hervormde Marekerk.
'60-'61 Stukken over voorbereiding van een restauratie
Doorgekeken.16/3'04. De restauratie is niet onder de OC uitgevoerd vO.

Leiden, Hervormde Pieterskerk.
25/11'59 KV aan OC. De hele dag studeren leerlingen van de organist. Is dat nadelig voor het orgel?
11/1'60 OC aan KV. Enige aanwijzingen.
17/7'60 OC aan PCT  over plannan KV restaur. orgels Pieters, Mare- en Hooglandse kerk.
29/12'54 OC aan KV. Dank voor in gelegenheid stellen te vergaderen in de Pieterskerk
volledige inv.16/3'04



Leiden, Een nieuwe Hervormde kerk, Willem de Zwijgerlaan.
26/8'60 BRC aan OC. BS bij ontwerptekeningen. Advies gevraagd
15/8'61 OC aan KV. Reactie op plan
18/8'61 KV aan OC.  Uw schrijven doorgezonden aan arch. C. Hamerpagt
18/8'61 BRC aan OC. Over Leiden en  Rijswijk
23/2'62 OC aan arch.bureau Hamerpagt en de Gruyter en aan BRC BC bij copie volgende:
23/2'62 OC aan KV. Over besprekingen Erné met arch.
voll. inv.16/3'04. Dit zat in de map Leiden, Pieterskerk
Waarschijnlijk is dit de hierna genoemde Vredeskerk. van hetzelfde arch.bureau

Leiden, Hervormde Vredeskerk.
• tekeningen van arch. Hamerpagt en de Gruyter.
• correspondentie met TNO (akoustiek)
• idem over plaats orgel ook met betrekking tot de uitblaasplaatsen van de verwarming.
Doorgekeken.16/3'04. Geen stukken over het uiteindelijike orgel.

Leiderdorp, Hervormde Kerk.
1941 Adr.Blankenstein. Uitvoerig rapport met de volgende onderwerpen:

disp. Knock Mittenreiter 1780
1838-39 GW en HB Lohman
latere reparaties 
Restauratievoorstel
Afschriften arch.stukken

21/3'69 Eé aan vV opdracht demontage
Doorgekeken.16/3'04

Leiderdorp, een nieuwe Hervormde kerk.
• Alleen stukken over bouwplannen kerk.
inv.16/3'04

Leidschendam, Kapel Hulp en Heil
(Stichting Herv. inrichtingen voor zenuw-en geesteszieken, te Soesterberg.)
• Offertes an vV, dK, anon. en Leefl
• Stukken in twee mappen over de bouw van een nieuw orgel door Flentrop
6/77'62 OC aan Persbureau mededeling ingebr.neming op 10/7 en disp. Hw, Rw, ped met 20 st. 
inv.16/3'04

Het volgende kan ik niet meer vinden.
Leidschendam, een nieuwe kerk. In map Hulp en Heil zit een stuk over plannen bouw nieuwe kerk
\7/5'58 vL  aan KV verslag onderzoek 
verder wat correspondentie over werk aan orgel tot '61
inv.16/3'04

Leidschendam, een andere nieuwe kerk?
30/12'60 OC aan KV. Vernomen over plannen bouw kerk, etc.
inv.16/3'04

Leimuiden, Hervormde Kerk afschrift contract met Knipscheer 1866
inv.16/3'04 (of er veel meer was weet ik niet meer)

Leipzig, Thomaskirche.
21/1'39 G.Ramin aan Eé. (Kennelijk) antwoord op vragen. Van orgels uit Bachs tijd niets overgebleven. Huidige o. Sauer

uit jaren 90 der vorige eeuw. Later meermaals omgebouwd en vergroot in zin der Orgelbewegung.
Ingevoerd 25/2'98

Lemgo, Sankt Marienkirche.
• Foto
• Kunstführer Kreis Lemgo, waarin o.m. Heldenorgel in St Marien, ook foto waarop een neo-gothisch orgel in de St

M is te zien.
• Progr. Lemgoer Orgeltage 30/10-4/11'52
• Lemgoer Orgeltage 1954, 22-27/4, programm's (ook Eé speelde).
• Vouwblad over dezelfde Orgeldagen. Uitnodiging aan Eé en toegangsbewijs. 
• Lemgoer Orgeltage 1956 6-10/4. Beschrijving orgel, programma's.
3 stukken, inv. 25/6'98 (laatste 3 stukken).

Lemmer, Hervormde Kerk.
• Correspondentie over de hoedanigheid van het orgel. Foutieve verwarming is kennelijk de oorzaak van de

problemen
inv.16/3'04



Leur (NB), (Voormalige) Hervormde Kerk.
10/3'65 en z.d. 2 kaarten van Lambert van Eekelen te Zevenbergen aan Eé.
dec'59 W.W. van der Put, Hamilton, Canada. Inleidende beschrijving vamn het Zeemans-kerkorgel in de Ned.Herv.Kerk

te Leur.
Volledig geïnventariseerd 16/4'98. Zie verder Bolt-archief.

Leusden, Hervormde Kerk
20/3'56 Rapport en advies. 1871 Knipscheer 11 reg 1 man (Sb is later). "Het instrument is en typisch voorbeeld van een

orgel, dat gezien constructie, tractuur en ladesysteem nog de goede geest ademt, doch wat betreft dispositie en
intonatie behoort tot het vervaltijdperk in de orgelbouw" Restauratie noodzakelijk. Maar die zal de klank niet of
nauwelijks veranderen

• Nog wat correspondentie. De kerk moest eerst worden gerestaureerd
Doorgekeken.16/3'04

Linde van de(r?), orgelmaker
In dossier Katwijk Pniël 11/11'67: Opsomming van enige door v.d. Linde gebouwde orgels.

Linschoten, Hervormde Kerk.
4/5'65 OC aan KV. Hü zal onderzoek verrichten.
21/5'65 OC aan KV. Voorl.adv. Vlgs Uw mededeling A.Meere 1828, ombouw kab.orgel. 1928 rest.Sanders, oude werk

ernstig aangetast, deels pneumatiek. Huidige sleepl. schijnt van Sanders te zijn. O. niet als monument aan te
merken. Geen subs. Huidige disp.:
B 16, P 8, Hp 8, Vla 8 (c), Cel 8 (c), O 4, F 4, Wf 2, T 8 b/d
Ped Sb 16 tr.  Trem, C-f''', C-c. Wonderlijke slepen 2.5 bij 2.5 cm doorsn. die zeer zwaar moeten lopen. Klav en
reg.kn 1928? Ped.kl ouder. Lade in slechte staat. Expressions. Meeste pijpwerk niet orig. Kernsteken. Adv. Nieuw
orgel met enige oude stemmen in oude kas, daartoe ondieper te maken. Klav. achter. Mogelijkheid 2 werken op 1
lade. Dit kan Bl. die orgel in onderhoud heeft, goed doen. Suggestie adviseurs.

23/6'65 KV aan OC. Eé gekozen.
1/11'65 (Eé) aan KV. Klav. achter wellicht bezwaarlijk. Kas verkleinen niet nodig. Behoud P 8 en de ged. reg. Geen

bezwaar dat Blank het doet.
5/11'65 KV aan Eé. Reactie.
30/12'65 Bl aan KV. Disp. A (2 kl) en B (1 kl) met prijs.
4/1'66 Bl aan Eé. bs bij voorgaande.
9/2'66 (Eé) aan KV idem.
z.d. Kladaantekening.
z.d. KV. Uitnodiging voorlichtingsavond op 29/3'66.
8/9'66 KV aan Eé. Besluit (onder voorbehoud) 2 kl o.
15/11'67 (Eé) aan KV. Uitgestelde reactie (ongeval). Geen toestemming PCT nodig. Bl inmiddels verhuisd naar Herwijnen.
13/2'68 (Eé) aan KV. Gebleken: vorig schrijven niet aangekomen, enz.
28/5'68 Eé aan KV. Toezicht PCT toch nodig (stukken waren bij verkeerde college beland). Bl kan levertermijn aanhouden

mits opdracht spoedig komt.
19/6'68 KV aan Eé bs bij tekeningen.
30/7'68 OC aan KV. Instemming met plannen. Verzoek t.z.t. toezending afschrift opdr.
24/12'68 KV aan Eé. Besluit 2 kl o.
6/1'69 (Eé) aan KV. Bl zal tekeningen maken en demontagekosten en (formeel) remontagekosten opgeven.
5/5'69 Bl aan KV. Nieuwe prijsopgaaf.
5/5'69 Bl aan KV. Rekening 1ste termijn.
19/6'69 Bl aan KV. Rekening demontage en remontage.
19/12'69 (Eé) aan KV. Omdat kerkrestauratie pas in '75/76 plaats vindt vervalt gestelde in brief 6/1'69. Blank zal spoedig

tekeningen maken.
9-1'70 KV aan Eé. Reactie op voorgaande. Kerkrestauratie: wachten op toestemming. Datum kerkrestauratie klopt niet.

Blank gevr. orgel met spoed te bouwen.
2/3'70 Bl aan KV. Nieuwe kosten demontage en remontage.
z.d. Bl aan ? Mensuurvoorstellen Linschoten voor P 8 (nw af c'), Rf 8. O 4, Gh 2, Mxt 2'4-6 st,Hp 8, Rf 4, P 2, Sq 2 st

(g), Sfl 1, Sb 16. Samenst. Mxt:
C 2 1 1/3 1 2/3
c 2 2/3 2 2 1 1/3 1
c' 4 2 2/3 2 2 1 1/3
c'' 4 4 2 2/3 2 2/3 2 2

12/5'71 OC aan KV. Blank bezocht. Werk vordert goed.
8/6'71 OC aan KV. Hü werkpl. bezocht. Bladgoud over oude frontpijpen.
25/6'71 KV aan OC. Geen bezwaar dat J.G. Eé werk van wijlen zijn vader overneemt.
2/7'71 OC aan KV. Positieve reactie.
5/7'71 Bl aan KV. Rekening 2de termijn.
23/7'71 OC aan KV. Dank voor uitnodiging ingebruikneming. orgel op 4 aug.
11/8'71 BL aan KV. Over residuewaarde oud orgelmetaal.
14/8'71 Hans Eé aan KV. Rekening advies en mededeling dat eindkeuring nog moet plaats vinden, maar dat rekening kan

worden betaald.
18/10'71 (HE) aan KV. Eindoordeel. Bijgemaakt deel P 8 sluit prachtig aan. Verder niets dan lof.
5/11'71 OC aan KV. Idem. Orgel onvoorwaardelijk goedgekeurd. Ook hier lof voor P 8 aansluitend aan Meeregedeelte.

Oude kas oorspr 1 kl.
31/3'72 KV aan HE. Met Bl eens geworden over eindbedrag.



Tekeningen.
dec'67 Arch. en ing.bur vdKloot-Meyburg plgr kerk en aanbouw.
dec'67 Idem. Idem maar van aanbouw bovenaanzicht (dak).
dec'67 Idem. 2 keer zijaanzicht kerk en aanbouw (Oostzijde, Zuidzijde)
Geïnventariseerd 26/3'97. Eerst heeft men contact gehad met het Orgelcentrum. Zie Kret-archief met uitvoerige historische gegevens en fotocopieën van historische stukken
en o.m. de hier genoemde stukken van 21/5'65 en 1/11'65.

Linz, Dom 
1968 Marcussen 70 st. 
• Foto.
• Briefje met mensuren vulstemmen met commentaar.
Inv. 23/4'98.
• Linzer Woche 6-12/1'69, adressen, programma's (niets over orgels of orgelconcerten)
• 2 plattegronden van L. etc.
• 4 programma overzichten van Linzer Domchor en een van Bch's Hohe Messe.
• Vouwblad over Linz (Ook o.m. Wilhering en St.Florian genoemd).
4 stukken, inv. 25/6'98.

Lions, (Fr), Hervormde Kerk. Correspondentie over afbraak kerk te L. Het gaat naar Huins. inv.16/3'04

Lippenhuizen, Hervormde Kerk.
5/1'60 Rapport OC aan KV over bestaand mech.orgel 1 kl. twee kleppenkasten (om sterke stemmen te kunnen

uitschakelen) P16 af c B16 VdG8 Hp8 O4 QP3 O2 Wf4 Codc T8bd
25/8'60 Opdracht aan Vierdag, herstelwerkzaamheden. 
22/2'62 OC aan Vdg. Orgel gekeurd met teleurstellend resultaat. U heeft gelegenheid genoemde gebreken in orde te

brengen.
15/6'62 OC aan KV. Nu is het in orde
inv.16/3'04

Lisse, Hervormde Kerk.
• Kladje: Dekker Goes, B16 P8 R8 VC8 O4 O2 Qf22 /3 T8 II. H8 VG8 VC8 Rf4 G4 VH8 in zwelk  S16 Cello8 C-g'''

C-d'. Motor moet worden verplaatst wegens torenrestauratie, over opstelling, defecten.
11/4'56 OC aan KV. Rapport en advies. o. Dekker, pneum. defecte membranen, pneum. werkt zeer traag. Met dit slappe

pijpwerk geen gezonde orgelklank, o. vervuild. Dispositie en opstelling ondoelmatig. Geen geld meer eraan
besteden. (Uit een later schrijven: orgel uit ca 1920)

5/1'57 KV aan OC. Wegens noodzakelijke reparaties kerkgebouw geen gelden voor verbetering orgel.
18/7'59 PCT aan OC. Is mech. o. te prefereren boven el.pn? Is Fl betrouwbaarder dan Pels? 19/8: Zeer uitvoerig antwoord

hierop.
• Correspondentie over vertragen bij OC wegens ziekte en overstelpend aantal aanvragen, over foutgelopen afspraak
20/6'60 PCT aan OC. Wij hebben besluit KV zonder advies OC goedgekeurd, wegens vertraging etc.
29/6'60 OC aan PCT. Reactie.
gl.inv. (niet klaar) 28/10'98

Lith, Hervormde Kerk.
29/7'60 KV aan Kr (!). Advies gevraagd i.v.m. aankoop nieuw orgel.
12/8'60 OC aan Kr. Hü zal contact opnemen.
8/3'61 OC aan Kr. Hebben geen klein orgel gevonden voor beschikbare bedrag.
Voll.inv. 28/10'98

Lobith, Hervormde Kerk.
• 1950 Correspondentie over door Madern slecht geleverd werk.
8/3'50 vV aan KV. Offerte.
15/5'50 vV aan KV. Offerte.
19/7'50 KV aan OC. Accoord met aanbod vV, onder voorbehoud van enoge details.
21/7'50 ? aan mon.z. Mededeling dat vV werkt i.p.v. Madern. Toestemming gevraagd. Van Heek draagt bij met f 500.-
24/7'50 vV aan KV. Offerte. Betr. pijpwerk: metalenranden opsolderen, voeten open maken, baarden solderen, uitdeuken,

tongwerken nw klosjes en stemkrukken. Verder mechaniek, laden, kas, (nieuwe grenen dak en achterwand),
klavieren, windvoorziening, Reg.plaatjes verv. door coromandelhouten, reg.knoppen, lofwerk, indeling werk,
betalingwijze, reserve-orgel. op te lev febr'51

26/3'52 Drukwerk. Uitnodiging ingebr.n. orgel.
29/3'52 OC aan KV. Keuringsrapport. Werk met uiterste nauwkeurigheid verricht. Buiten bestek: frontpijpen met bladgoud

op labia belegd, ventielveren vernieuwd, ventielen gedeeltelijk vernieuwd, beschadigde kasdelen hersteld,
klav.bakstukken met stuitlat in oorspr. kleur teruggebracht.

3/3'64 KV aan OC. Orgel na tentoonst. Haarlem niet meer opgebouwd wegens kerkrestauratie. Over kosten door vV
opgegeven wegens lang opgeslagen liggen van het o.

31/3'64 KV aan OC. Orgel op tentoonstelling Haarlem gestaan. Daarna niet meer opgebouwd, in afwachting op voltooiïng
kerkrestauratie. Over problemen invloed verwarming. Hulp gevraagd.

14/5'64 (Eé) aan KV. Voorstel bespreking.
7/9'66 OC aan KV. VA. Gebreken gevolg van verwarming. Advies: Gedetailleerde offerte aan vV vragen.
19/11'66 KV aan Eé. Verzoek wegens slechte toestand o. als adviseur op te treden. Aan vV: Verzoek offerte uit te brengen.
19/5'67 vV aan Eé. "Aan deze zaak is door ons nog niets gedaan. Gezien de mededeling van de KV, dat men U

aangetrokken heeft, brengen wij U deze aangelegenheid onder de aandacht".



• Foto.
Gl.inv. 28/10'98 en 3/6'99

Lochem, Hervormde Kerk, voormalig orgel.
1946 Een programma uit dat jaar.
jan'59 Correspondentie over de vraag het orgel op 440 Hz te brengen en houtwormbestrijding.
1961 Correspondentie over mogelijkheid, i.v.m. torenrestauratie orgel naar voren te doen plaatsen (door vL). Het orgel

stond gedeeltelijk in de toren en moest daar weg. De vraag of die verplaatsing subsidiabel is als gevolg van de
torenrestauratie. Op 2/5: afwijzend besluit: orgelverplaatsing niet noodzakelijk.

28/10'63 (Laatste stuk) KV aan OC. Orgel moet nu geheel worden nagezien en schoongemaakt.
Gl.inv. 28/10 '98 en 3/ '99

Loenen a/d Vecht, Hervormde Kerk, voormalig orgel . Foto (orgel verbrand).

Loenen a/d Vecht, Hervormde Kerk.
• Tekening indeling middentoren.
21/6'48 KV aan BRC. Herbouw kerk (oude verbrand 11/6'45) aanbesteed. Ook nieuw orgel nodig. Er zijn 2 aanbiedingen
7/7'48 KV aan OC. BS bij aanbiedingen H.W.Flentrop, de duurste is te hoog in prijs.
4/12'48 Arch. Ferd.B. Jantzen Amsterdam aan Eé. BS bij 4 tekeningen orgel.
22/12'48 Fl aan Eé. Voorstel dispositie met potloodwijzigingen (van Eé?)
10/3'49 (Fl) aan KV. Bij vorige ontwerp uitgegaan van wat bij oude frontoplossing mogelijk was. Nu 3 windladen (ook

apart voor pedaal). Zal proberen de kosten niet al te zeer te verhogen.
14/3'49 F.B.J. aan Eé. Volgens een beschrijving uit 1898: Beelden en snijwerk vervaardigd door beroemde beeldsnijder

Siesenis. Orgel van Bätz, 1008 pijpen, 2 toetsenborden ped tot d'.
14/3'49 F.B.J. aan KV. Nieuw ontwerp in aansluiting op besprekingen.
28/3'49 Fl aan Eé. Oude (Bätz-)disp. en nieuwe verbeterde disp.
27/2'50 Fl aan Eé. Over deel frontpijpen dat nu anders is bewerkt.
mrt'50 Uitnodigning ingebr.n. kerkgebouw op 25/3.
20/3'50 KV aan Eé over tijdelijk orgel.
sept'50 Uitnodiging ingebr.n. o. op 28/9.
28/9'50 OC aan KV. Orgel gekeurd op 25/9. Eerste orgel van betekenis der OC. Contrôlelampje voor motor zou nog

wenselijk zijn. Disp. P8 Rf8 O4 Spq22/3 O2 Mxt Dlc16 Rw P4 Hp8 F4 Gh2 Q11/3 Sch Rg8 Ped Sb16 P8 O4.
Gl.inv. 28/10'98

• 1 foto kerk en 4 van orgel (waarvan één: orgel in aanbouw)
• Nog een klein foto'tje met negatief  6x9

Loenen / Veluwe, Hervormde Kerk.
z.d. OC aan KV. OKW wil dat wij rapport uitbrengen over de door De Koff uitgevoerde restauratie.
1 stuk inv. 28/10'98

Loosduinen, Exoduskerk (Bouwlust).
'63,'64 J.Abma, arch. 9 bouwtekeningen.
15/8'63 OC aan Abma. Aanbevelingen over nagalmtijd, verwarming, plaats orgel.
20/2'64 OC aan KV. Overleg met A. noodzakelijk. Tekeningen geven geen uitsluitsel over alle mogelijke vragen.
28/5'64 OC aan KV. Kritiek op vormgeving ruimte en te centrale (!) plaats van het orgel.
10/5'65 KV aan OC. Advies over orgel gevraagd. Vernomen dat KV 's–Gravenhage verkoop o aldaar Immanuelkerk,

Heeswijkplein overweegt.
15/5'65 OC aan KV. Zullen VA opstellen. Over komst Hü.
?/7'65 B&T aan KV. Offerte.
16/7'65 B&T aan KV. Onleesbaar.
17/7'65 vdB&W aan KV. Offerte.
19/7'65 OC aan KV. VA. Wens: verplaatsbaar orgel. Algemeenheden over 4 vt's o's. Uit rapport De Boom blijkt dat er

weinig nagalmtijd is. Bwrs: B&T, Fl, dK, Lfl, Vdg, vV. Evt voorlopig 4 v positief.Adv. Bolt, Eé of Talsma.
24/2'66 HGem aan OC. Willen 4 v positief met Eé als adv. Al 2 offertes aangevraagd.
13/4'66 OC aan KV. Reactie op ingebrn. kerk op 20/4.
16/6'66 Eé aan F&R. Offerteaanvraag voor P4 Hp8bd Rf4bd O2 (F2) Q11/3dc Mxt3-4stbd Reg8bd
20/6'66 F&R aan KV. Offerte
19/7'66 Eé aan KV. Commentaar op offerte F&R en vdB&W van 17/6'65. Advies F&R.
21/3'67 Eé aan F&R. Opdracht
24/12'68 Eé aan KV. Overeenstemming met Abma bereikt over vormgeving.
25/8'69 OC aan KV. Reactie op uitn. ingebr.o. op 29/8.
16/10'69 Eé aan KV. Onvoorwaardelijke goedkeuring orgel.
15/5'70 OC aan KV. Idem.
z.d. Brochure, waarin iets over in aanbouw zijnd orgel in Exoduskerk door F&R.
Gl.inv. 3/6'98.

Loosduinen, een nieuwe Hervormde kerk.
23/6'61 BRC aan OC. BS bij ontw.tekening nw k arch. K.J.van Nieukerken.
15/8'61 OC aan KV. Opmerkingen over ronde kerk: gevaar acoustische brandpunten. Niets bekend over materialen.
2 stukken. Inv  7/5'98.

Loosduinen, een nieuwe Hervormde kerk, Hengelolaan.



7/7'53 OC aan KV. Arch. Symons wil overleg. Wij hebben ernstige bezwaren tegen het ontwerp.
28/9'53 OC aan KV. Kwestie moet nu spoedig worden besproken.
2 stukken inv. 7/5'98.

Loosduinen, Hervormde Adventskerk.
9/2'54 vL aan KV. Offerte nw o VEKA P8 Rf8 O4 *F4 *Nh2 Sxq3st(g) Mxt2'4-6st Dlc16 Pos Spged8 Splf4 P2 N11 /3

*Cmb1/2'3st Sch8. Ped Sb16 P8 Rf8 O4 Mxt4-5st *Dlc16 *Co4 (*: voorbereid) In ped.torens nog ruimte voor een
8' en een 4'. kopp. trem. samenst.vlst.

7/4'54 OC aan KV. Verheugen ons over opdr aan vL. Eng en Ous zullen contact onderhouden.
12/12'55 OC aan KV. Verslag laatste keuring in positieve zin.
20/1'58 KV aan OC. Welke bezwaren de organist heeft geconstateerd. Kinderziekten?
4/8'58 vL aan (OC). Werkzaamheden verricht.
18/11'58 T.de Groen (organ.) aan wijkraad. Overzicht orgelellende nov'57-sept'58.
25/1'60 KV aan (OC). Opsomming klachten.
• Corresp. over nota (deel zou onder garantie vallen).
14/5'60 T.Groen aan KV. Opsomming gebreken, nauwelijks verholpen en weer nieuwe klachten.
19/7'60 OC aan vL. Wat hij volgens afspraak in orde moet maken. Aan KV. Mededeling hiervan.
31/8'60 KV aan OC. Verzoek off. aan te vr. voor nieuwe motorkist. Betr. aanvulling met 4 registers is er al een offerte.

Maar we moeten hiervan afzien.
26/10'60 vL aan OC. Prijs motorkist. Wanneer werk gedaan wordt onzeker: zijn broer moet het doen die zic nu op

Maassluis concentreert.
28/6'61 vL aan OC. Weer begroting motorkist.
19/7'61 vL aan OC. Specificatie vorige.
7/9 OC aan vL. Opdracht motorkist.
14/11'61 OC aan KV. vL heeft alle door Groen geconstateerde gebreken verholpen.
2/4'62 KV aan OC. Omkisting geplaatst. Onvolkomenheden nog niet alle verholpen.
3/1'63 Groen aan KV. Orgel thans onbespeelbaar.
21/1'63 KV aan OC. Aandacht gevraagd voor klachten.
22/1'63 OC an KV. (Na bezoek:) U bent niet ingegaan op aanbod stembeurt der orgm. Verwarming heeft funeste invloed

gehad op o.
30/1'63 KV aan OC. Bespreking gevraagd.
1/3'63 OC aan vL. Bevestiging gesprek in de Adv.k. Offerte voor definitief verhelpen gebreken met vermelding wat

onder garantie valt.
21/3'63 vL aan OC. Prijsopgave. (o.a. zwev.mech).
26/4'63 OC aan KV. Mededelingen. vL zegt, dat o van dezelfde kwaliteit wordt als hetgeen hij thans nieuw levert (ook de

intonatie).
z.d. KV aan OC. Geschrokken van hoge prijs voor herstel orgel dat nog geen 10 jaar oud is. Bovendien geen duidelijke

aanneemsom.
15/7'63 OC aan KV. Zullen offerte vragen om o in staat keuringsrapport 12/12'55 te brengen (dus niet op huidig bereikbaar

niveau).
15/7'63 OC aan vL. Offerte gevraagd voor eenvoudige revisie mechaniek, tractuurspanner, revisie windwerk, bijwerken

intonatie voor zover nodig.
27/8'63 vL aan OC. Offerte.
3/12'63 OC aan vL. Bevestiging gesprek. Voor welk bedrag ook nog de registerpanelen worden rechtgezet.
24/2'64 OC aan KV. vL en Pels hebben samen een nieuwe NV opgericht. Wij staan er op dat werk nog onder vL's

verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd.
24/2'64 OC aan vL. Opdracht.
5/3'64 PCT aan KV. Vernomen van opdr. vL. OC meldt dat door ongelukkige plaats die arch. voor orgel heeft bestemd en

door verwarming restauratie en verbetering dringend nodig is. Kosten boven offertebedrag voor rekening orgm.
wegens garantie.

23/3'64 vL aan OC. Excuus uitstel wegens oprichting nieuwe NV.
9/7'64 OC an vL. Bij contrôle bleek: Nog veel geruis in toetsmechaniek, lekkage in lade. Schellingerhout beweerde dat

het niet zijn opdracht was dit te contrôleren. Zou het niet beter zijn het VEKA-systeem te vervangen door iets
anders?

22/7'64 OC intern. Uit weekrapport Hü. Windladen krijgen nu totale revisie. Vlgs Schellingerhout is Pels er alles aan
gelegen met OC samen te werken. Verhouding met Bouman nu ook minder goed. Iets over Middelburg Nwk en
Voorschoten.

14/7'64 vL aan OC. Na oplevering stond het orgel veel te vochtig, later door verwarming veel te droog. Telescoopsysteem
kan niet met ped.transmissie. Opdracht "vernieuwing op technisch peil van heden" later vervangen door
"eenvoudige revisie mechaniek".

9/9'64 OC aan KV. Werk verloopt allesbehalve naar wens. Vooral de nieuwe aanleg der reg.mechaniek zonder
verwijdering Veka-systeem.

30/9'64 OC aan vL. Voorstel aanbod nieuwe garantieperiode.
30/9'64 OC aan vL. Afspraken wegens onbevredigend verloop.
8/10'64 vL aan OC. Accoord met extra garantieperiode onder voorbehoud abnormale atm. omstandigheden.
2/2'65 OC aan vL. Teleurstelling: nog niet keuringsgereed. Transmissiesysteem blijft knelpunt.
26/3'65 OC aan vL. Opsomming gebreken.
28/4'65 KV. Werk nog niet tot tevredenheid voltooid.
19/8'65 OC aan KV. Eindoordeel werkzaamheden. Tractuurspanners aangebracht: Aanzienlijke verbetering. Windladen

gereviseerd, windvoorz. verbeterd. O gebracht in staat uitstekend boven peil van deze orgm bij oplevering.
Waarschuwing tegen verkeerd gebruik verwarming.

19/8'65 OC aan vL. BS bij afschrift keuringsrapport.
Inv. 7/5'98 (één stuk 3/6).



Loosduinen, Hervormde Dorpskerk.
7/7'50 OC aan KV. Ous zal situatie komen opnemen. Gelieve niet rechtstreeks met dK te onderhandelen, gezien

ervaringen met dK.
13/9'50 OC aan KV. Wachten met herstellingen tot na kerkrestauratie op enkele details na: houtwormbestrijding dient

onmiddellijk te geschieden, ook vernieuwing koperdraad van abstractuur naar Rugwerk. Wij bevelen Fl aan, niet
dK

6/11'50 (Fl) aan OC. Prijsopgaven voor a. houtwormbestrijding en koperdraad, b. van alles en nog wat, o.m. kernen met
kersteken vervangen, herziening intonatie, grondige wijziging der mechaniek, invoeren. c. Uitbreiding met vrij
pedaal 5 st, d. idem 7 st.

29/11'50 OC aan KV. Eens met a (direct) en b (tijdens kerkrestauratie)
19/12'50 OC aan Fl. Opdracht a.
20/11'58 Fl aan (OC). KV vraagt prijs anti-wormbehandeling. Destijds gebeurd zonder totale demontage. Overleg gevraagd.
• Nog wat correspondentie, spoed gevraagd.
30/5'59 KV aan OC. Bijstand gevraagd bij restauratie. Subsidie te verkrijgen?
14/5'59 OC aan KV. Advies. Houtworm aantasting zo groot, dat algehele demontage nodig is. Ernstig aangetaste delen die

dragende functie hebben, moeten worden vernieuwd.
22/5'64 OC aan KV. Helaas nog geen tijd gehad voor restauratierapport. Welke data kan Hü komen?
11/6'64 OC aan KV. Bevestiging afspraak.
19/11'64 KV aan OC. BS bij (niet aanw.) overzicht arch.stukken. De genoemde uitgave van Thierry en Mensing in 1791 zal

wel in de Kon.Bibl. zijn.
Gl.inv. 7/5'98.

Loppersum, Hervormde Kerk.
Niet samengebundeld:
z.d. Mensuurstaten voor alle pijpen (chromatisch dus) van Hw P 8, Qd 16, Fld 8, O 4, Spf 4, Q 3, O 2, Mxt 1 v 4-5-6

st, Fag 16
Idem Rw P 4, O 2, Gedf 4, Wf 2, N 3, Dlc 8

10/7'61 vV, tekeningen tongwerk-onderdelen.
z.d. Mensuurstaten, minder uitvoerig: Alleen c's, f's en g's, bovendien betr T 8 en Vh 8: "mensuren Leens voor

Loppersum"
z.d. Twee tekeningen platte grond orgelbalcon.
• Boekje over de kerk (weinig over orgel).
1 stuk, inv. 25/6'98.

Samengebundeld:
z.d. Kaart uit een kaartsysteem. "1803 geheel vernieuwd en verfraaid".
9/2'54 OC aan KV. Advies o. te doen verwijderen uit de kerk tijdens restauratie. O. op mon.lijst, behoeft dringend

restauratie. Voorstel bespreking tussen arch. en een o.deskundige.
13/2'54 KV aan OC. Reactie.
16/2'54 OC aan KV. Over contact met Eé.
6/3'54 OC aan KV. Over datum bespreking. Aan Offringa. BS bij afschrift daarvan.
10/3'54 KV aan Eé. Datum schikt niet.
27/3'54 OC aan Offringa en KV. Voorstel datum gesprek.
1/4'54 KV aan Eé. Eén der data schikt niet.
9/7'54 OC aan KV. Nieuw voorstel datum.
11/8'54 KV aan OC. Historisch rapport gevraagd. Pas daarna offerte aanvragen.
25/8'54 OC aan KV. Over vraag of 5% voor de OC ook subsidiabel is.
1/9'54 KV aan (OC). Verzoek opstelling rapport.
30/9'54 OV aan KV. In archieven niets gevonden. Voorstel datum onderzoek orgel, vraag archiefstukken gereed te leggen.
10/10'54 KV aan HGem. Voorstel datum bezoek.
z.d. Aantekeningen (kennelijk nodig voor rapport).
12/3'55 OC aan KV. Rapport. Historie Jaren 1665 en 1735 op cartouche onder Rp. Mededelingen Hess II, (Hw Hinsz

1736, Rw Freytag 1803, wiens naam op de lade staat). Disp. (tenzij anders vermeld: Oorspr).
P8 deel front stom, omdat in 1736 bestaande kas is gebruikt met 12 vt pijpen.

Man. Q16(omgeb.tot B16) Fld8 O4 Spf4 O2 Q3 Sq2st(pijpw.verdwenen) Mxt4-6st Fg16 T8(vern) Vh8(verv door VxC)
Rw. P4 Rf8 Gedf4(verm 1803) O 2(oud) Wf2(oud/vO) N3(verm.1803) Sch(verv door VdG, gaten in lade en

pijprooster wijzen eerder op Sq 3 st) Dc 8 bekers verschoven.
Over toestand mechaniek, kas die veranderd is en door een deskundige op dat gebied gereconstrueerd zou kunnen
worden.
Advies: herstel laden, pijpwerk, waar nodig nieuwe kerns, herstel disp. en vervanging T8 en het vO deel der Wf2.
Over evt. restauratie door Ruiter. Artistiek gezien kunnen wij hem aanbevelen. Zakelijk gezien valt er met hem
niet te werken. Advies: offerteaanvraag bij vV.
Demontage bij kerkrestauratie is noodzakelijk, ook de kas.

15/6'55 vV aan OC. Inlichtingen over o. gevraagd, i.v.m. offerte demontage.
15/6'55 OC aan KV. Vernomen van off.aanvraag bij vV. Is deze vrijblijvend? Aan vV. U krijgt inlichtingen na machtiging

door de KV.
26/6'55 KV aan (OC). Off.aanvr. is vrijblijvend.
24/11'55 vV aan OC. Offerte restauratie. Werk aan laden, mechaniek en klaviatuur, vervanging winkels en conducten, etc,

verw. pneum.lade VxC, vervanging niet orig. pijwerk, bepalingen.
2/12'55 OC aan KV. BS bij offerte, waar wij mee instemmen. Adv. machtiging opdracht.
17/12'55 vV aan KV. Offerte demontage en in tekening brengen o. Uit een volgende stuk blijkt, dat deze gewijzigde offerte

is gebaseerd op opslaan der onderdelen ter plaatse. Hierop geschreven aantekeningen, van Eé.
30/12'55 OC aan vV. Principeopdracht restauratie. Verzoek toezending meer exemplaren demontageofferte. Aan KV.

Mededelingen.



15/7'58 OC aan A.R.Wittop K. Over toezicht restaur. kas door OC.
30/7'58 Offringa aan (OC). Accoord met aan Wittop K voorgestelde.
5/10'58 vV aan KV. Offerte voor restauratie o. Werk aan laden (pulpeten verwijderen, systeem om nadelige gevolgen van

vocht en temp.wisseling tegen te gaan 1), machaniek, klavieren, nieuw ped.klavier, conducten, kanalen, pijpwerk
(als in rapport OC), verdere bepalingen.

17/10'58 vV aan KV. Offerte restauratie front. 14 nw frontp. rw, ornamentiek, 40 "vlammen" tussen voeten fr.p.
2/12'58 vV aan KV. Nieuwe offerte over hetzelfde als 17/10.
29/12'58 OC aan KV. Rapport. Lijkt op dat van 12/3'55 zonder het deel over advies orgelbouwers. Verder: wijziging

mechaniek wegens plaats gehad hebbende reconstructie der kassen, idem windvoorziening.
30/12'58 OC aan KV. Concept subs.aanvraag. BS bij deze en bij offerte vV betr. restauratie frontpijpen.
18/2'59 Stuk van Ous (ondertekend), de adviseur en de orgelbouwer (niet ondertekend), geen geadresseerde. "Restauratie

van het orgel in de Herv.Kerk te Loppersum".
A. toonh. handhaven, verw. expr., dichtsolderen beschadigingen, hoe uit te deuken, geen pijp uit elkaar zonder
overleg met Rijksadv. Onderzoek in hoeverre opsn. zijn verhoogd en overleg hoe dan te handelen, stomme
frontpijpen in mensuur bestaande.
B. Geen afwijking restaur.plan front zonder overleg.
C. Enkele taakverdelingen rijksadviseur en adviseur.

18/2'59 Ous aan Eé. BS bij exemplaar vorige. Bij vervanging kerns in verleden zeer lichtvaardig omgesprongen, ook door
vV. 

30/5'59 KV aan (OC). 14/5 bericht ontvangen van OKW. Toestemming restauratie frontp. Machtiging opdr. daartoe.
29/6'59 OC aan vV. Opdr. restauratie frp.
3/10'59 KV aan (OC). Verzoek concept subs.aanvrage.
23/10'59 KV aan (OC). Herhaling vorige.
17/11'59 OC aan KV. Eindoordeel werkzaamheden front "op piëteitvolle wijze verricht". Aan vV: BS bij afschrift.
20/5'60 KV aan OC. 14/4 goedkeuring restaur.o. verkregen. Verzoeke te bewerkstelligen, dat vV dit in 1961 uitvoert.
31/5'60 OC aan KV. Reactie. Aan Ous BS bij afschrift.
15/12'60 KV aan OC. Inlichtingen gevraagd betr. overleg met vV en Ous.
20/12'60 OC aan KV. Nog geen antwoord wegens vertraging.
1/3'61 KV aan OC. Nu graag omgaand inlichtingen gevraagd.
10/5'61 vV aan KV. Offerte restauratie orgel. Vergeleken met die van 10/10'58: Nu samenst van 2 nw vulst:

Sq C 2/3 2/5 Sch 2/3 1/2 1/3
c 1 1/3 4/5 1 1/3 1 2/3
c' 2 2/3 1 3/5 2 2/3  2 1 1/3

9/6'61 vV aan OC. BS bij offerte na overleg met desk. en Rijksadv. op 4/11'59.
15/6'61 OC aan KV. Berekening orgm wordt bestudeerd, daarna overleg met Ous.
24/7'61 OC aan KV. Nieuwe offerte aan OKW zenden.
10/10'61 KV aan OC. Bericht OKW: Hogere kosten worden gesubsidieerd.
17/10'61 OC aan KV. Reactie. Werk door vV gepland voor '62. Over honorarium OC. Aan vV: Definit. opdracht. Aan PCT

en Ous: Mededelingen.
20/10'61 vV aan OC. Reactie en rekening.
24/10'61 KV aan OC. Reactie op declaraties en het langzaam we4rken van de OC. Niet van plan voorlopig te betalen.
25/10'61 OC aan KV. Mededeling bevestiging opdr. door vV. en over nota vV.
3/11'61 OC aan KV. Reactie op brief 24/10. Onkosten subsidiabel.
6/2'62 OC aan KV. Aanvang restauratie in april.
19/3'62 OC aan KV. 2/4 komt vV de onderdelen ophalen.
28/3'62 vV aan OC. Over ophalen orgel en nota 2de termijn.
2/4'62 OC aan KV. BS bij nota vV.
18/4'62 OC aan KV. Verzoek4e rekeningen aan OC te voldoen.
5/7'62 vV aan OC. Werk in gevorderd stadium. Aan KV rekening 3de termijn.
9/7'62 OC aan KV. Mededeling voorgaande en doorsturen nota.
20/7'61 OC aan Ous. BS.
3/8'62 vV aan OC. Vervoer o. op 21/8. Logies bespreken.
9/8'62 OC aan KV. Enkele praktische zaken. Aan Ous. BS bij copie.
22/8'62 vV aan OC. Mededeling: Orgel vervoerd. Verzoek nota 4de termijn te fiatteren.
29/8'62 OC aan KV. BS bij doorsturen nota (die er niet is).
19/9'62 vV aan Ous, Ed, Eé, Hü. Gevr. accoord met: Q16 opsn. verlagen, Sq nw vlgs mensuurstaat jun'62, T8 en Vh naar

Leens (mens.staat sept'62), Wf2 handhaven, Sch nw vlgs mens.staat jun'62, mens. van O2 Rw.
23/8'63 vV aan OC. Werk voltooid.
26/11'63 OC aan vV. Over nog ontbrekend snijwerk aan het Rugwerk.
18/2'64 vV aan KV. Eindnota met toelichting. Extra werk: Zwev. mechaniek, herstel ped.luik, extra werk door verandering

kassen (kanalen, verplaatsing reg.wellen en wat daar bij hoort, wijz. reg.mech. Rugw. Aan OC. BS.
11/3'64 OC aan KV. Verzoek opgave datum gesprek met Eé over "eind-cijfers".
18/3'64 KV aan OC. Reactie met datum.
9/4'64 OC aan KV. Bevestiging datum. Ook vV en (wellicht) Ed daarbij aanwezig. Aan Ed en vV: Mededeling daarvan.
13/4'64 KV aan OC. Over plaats bespreking.
15/4'64 OC aan KV. Over datum en tijd die Ed schikt. Aan vV. BS bij afschrift daarvan.
z.d. Aantekeningen.
12/5'64 vV aan OC. Nog ca 2 weken werk. Verzoek eindnota te voldoen: o. al geruime tijd klaar, maar nog niet geheel

afgewerkt door ontbreken snijwerk.
20/5'64 OC aan KV. BS bij eindnota vV en betaaladvies. Aa Ous en vV: BS bij afschrift.
23/5'64 vV aan OC. Een (kleine) nota nog niet betaald.
27/5'64 OC aan vV. Nota in ons dossier niet bekend. Brief aan KV doorgezonden. Aan KV. BS bij die brief.
29/5'64 KV aan OC. Ons ook niet bekend. Verzoek: nieuwe nota.
1/6'64 OC aan vV. BS bij afschrift vorige.



16/6'64 vV aan OC. Willen zo spoedig mogelijk snijwerk plaatsen.
6/7'64 OC aan vV: Eé van Ed vernomen, dat de uitvoerder van het snijwerk heeft gewacht op beschikbaar komen van

geschikt oud hout. Aan KV: BS bij copie.
3/9'64 HGem aan OC. Over voorlopige declaratie bij "het Rijk" en verzoeke uitbetaling door "het Rijk" en gereedkomen

snijwerk spoedig te bewerkstelligen. (De aannemer van het snijwerk was Stamhuis).
4/9'64 OC aan KV. Reactie. Wordt besproken met Eé.
2/10'64 OC aan Ous: Verzoek om bewerkstelliging spoedige uitkering subsidie. Aan KV: Over subsidies en declaraties der

OC.
14/10'64 vV aan KV. Verzoek alsnog te betalen.
24/11'64 OC aan KV: Over boze predikant (orgel nog steeds niet te gebruiken) en bespreking met Eé, Ed, en vV. Aan vV:

Over hetzelfde.
14/12'64 OC aan KV. O. gereed op snijwerk en afwerking na. Ingebr.n. 1/3'65. Waarom plaatsing snijwerk is uitgesteld

(onbruikbaar hout, ziekte beeldhouwer), vV zal naregelen en stemmen na pl. snijwerk.
10/2'65 OC aan KV. Van Ed vernomen: delen snijwerk wegens houtworm nog niet geplaatst. Afwerken orgel geschiedt

thans.
11/2'65 vV aan OC. Zullen o. voorlopig stemmen. Na plaatsing sn.werk zal dit tegen meerkosten weer dienen te

geschieden.
13/2'65 KV aan OC. Wij staan erop, dat ingebr.n. op geplande datum kan plaatsvinden. Waarom ontbr. snijwerk nu geen

bezwaar voor afwerking? Volgens Stamhuis (leverancier hout) aanwezigheid worm nauwelijks denkbaar en in
enkele min. ongedaan te maken.

16/2'65 OC aan KV: Reactie. Aan vV. Eerste stembeurt voorjaar'66, ongeacht of snijwerk er dan is.
18/2'65 OC aan KV: Wie de OC bij ingebr.n. zullen vertegenwoordigen. Zenden aantal voorbeelden van andere

ingebruiknemingen. Aan Persbureau der HervK. Mededeling restauratie en ingebr.n.
z.d. Globaal overzicht gegevens dossier restauratie orgel Loppersum.
13/3'65 KV aan OC. BS bij terugzenden voorbeelden programma's van ingebruiknemingen. O. vertoont nog technische

foutjes.
28/5'65 vV aan OC. Over een abusievelijk verzonden stuk. Over service-controlebeurt.
3/6'65 OC aan vV: Graag spoed met controlebeurt, wegens storende hanger. Aan KV: 1. Over het vorige, 2. over

uitblijven betaling van (nu) CRM. 3. Uitstel snijwerk: slechte gezondheid beeldhouwer.
1/9'65 OC aan vV. Plan o. te bezoeken met Ous, Ed, Eé, Bolt, Talsma, Moll, Leonhardt, evt. Engels, Hü en dW en

verzoek daarbij aanwezig te zijn.
4/9'65 Eé aan OC. Geef geen gevolg aan uitnodiging, gezien optreden Bolt en Talsma, waardoor geen objectieve

vruchtbare beschouwing mogelijk is. Ed had er destijds geen bezwaar tegen, dat het o. in gebruik werd genomen,
onder voorwaarde dat ontbrekend snijwerk alsnog zou worden geplaatst. Waarom Engels genoemd in stuk 1/9?
(hij is met vrijwillig ontslag gegaan tijdens de schorsingsperiode).

17/9'65 Ous aan OC. Nu Eé en vV niet meedoen aan het gesprek heeft z.i. het gesprek geen zin meer.
25/5'65 OC aan vV. Niet stemmen voor voorjaar'66 vlgs afspraak. Aan KV: BS bij afschrift.
4/6'65 vV aan OC. Beloofde beurt heeft plaatsgevonden, hanger verholpen.
6/9'65 vV aan OC. Wensen niet deel te nemen aan gesprek over "de zaak Loppersum".
11/12'65 (Eé) aan OC. Niet eens met hem toegezonden keuringsrapport. Hij zal het niet ondertekenen en vindt het hoog

ernstig, dat men zijn mening betr. deze orgelrestauratie achterstelt bij die van anderen, etc.
21/1'66 OC aan KV. Keuringsrapport. a. Laden gedemonteerd en verlijmd en van modern sleepsysteem voorzien, b.

mechanieken op basis der aanw. hersteld 2) c. intonatie op grond van voor restauratie aanwezige winddruk, d.
mag.balg verplaatst (dus gehandhaafd).
Oude en nieuwe pijpwerk in klank niet te onderscheiden. Hanger was gevolg van kromtrekken oude toets.
Verwarming is boosdoener. Hieraan iets doen!

21/1'66 OC aan vV, BS bij afschrift vorige.
Ingevoerd 20/11'97 en 25/2'98.
Uitgenomen: delen offertes (vV) betr. (kennelijk) Appingedam en een onbekend orgel. Inhoud van deze laatste:
7/10'58 (verm. vV) "vervolg offerte" alleen blad 2. Opsch. B16 tot Qd, restaur. stev.blok T8, 37 spr en 16 stomme frp

restaureren (Al verf verwijderen, tinfoelie en bladgoud aanbr. Overleg met instanties, als frp. niet zijn te behouden.
Ik had het klaar gelegd, maar nu is het verdwenen.

1) niet gesproken over trekvrije plaat en/of verwijderen sponsels
2) en die balansklavieren dan?
Zie ook Appingedam 1/12'48: OC aan architecten o.m. over Loppersum

Losser, Hervormde Kerk.
1934-'69 Map met gegevens over orgel in stencilvorm. Stukken uit 1934 zijn genaamd "Het orgel in de

Ned.,Herv.Kerk te Losser". De meeste hirervan zijn ondertekend door N.C.G.Schaefer.
aug.'34 Bestek Didrich Martens en kerkmeesters 10 juli 1724. Orgel klaar tegen Pasen 1725. Disp. Praestant 4 fues,

gedacht 8 fues, Quinta 3 fues, Octav 2 fues, Roorfleut 4 fues, Sexquialter 3 fues mit 3 piepen, Mixtur 2 fues im
Bas 3 piepen, in discant 4 piepen, Querfloiten in Discant  od(er) ein halve Violegambe, Trompet in bas en discant,
dog gehalbeert, Cornet in discant 3 piepen. Sleuflade, 3 blaesbelge 7 bij 3 1/2 voet etc. 385 gulden. f 80.- aftrek, ls
het orgel niet zo goed worst als dat te Gronau, Een rijksdaalder aftrek, als het orgel niet 14 dagen na Pasen klaar is.

21 sept '34. Enkele gegevens uit Kerkenrekenboek 1723/24
19 okt'34. Over ingebruikneming op 19 aug 1725 en nog enige uitgaven uit die tijd.
16 nov'34. 1810 bouw nieuwe kerk. Orgel pas 1822 weer in gebruik genomen. Boekzaal nov 1822 p 671:, Oude kerk moest

(als in 5 andere kerken in Twente aan de  Roomsen worden afgestaan. "Aanzienlijke vergrooting en geheele
vernieuwing des orgels" door G.H.Quelhorst, orgelmaker te Oldenzaal

14 dec'34. Volgens o.m. Sanders is de Cornet verdwenen en hiervoor in de plaats gekomen Praestant 8 vt en Openfluit 8 vt, in
strijd met de bewering in de Boekzaal ("vergroting"). Tot 1923 was er een naamplaatje van Elberink, Oldenzaal.
Deze plaatste in 1855 het orgel in de Roomse Kerk. 1923 Steinman te Wehrendorf bij Vlotho. Inbouw 16 v
Bourdon, ook in pedaal bespeelbaar, en Salicionaal, beide pneumatisch. Pedaal van 1 octaaf vervangen door één
van 1 1/2 octaaf, klavier vernieuwd, nieuwe balg. Pijpen vervangen door houten, Trompet verwijderd. Van



Mertens nog in tact: Hp8, O2, Q3, Rf4, Sxq 2v, van de VdG van Mertens 6 p. vervangen door zinken, Van
Quelhorst grote ingezakte pijpen van P8 vervangen door houten.

z.d. Enige technische mededelingen over het orgel, naar gegevens van T.Telman Enschede. Bestek J.C.Sanders & Zn
2/8'37, aanvullingen 24/12 '37 en 26/1'38: Verwijdering pneum. bijbouw, bijleveren pedaallade met Sb 16 en
Octaaf  8 v , nw pwed tot d'. Fluit 8 v -> Cornet 3 st restaur. VdG. P8 stond op plaats T 8. Opf op plaats Cornet. cs-
fs der VdG bestond uit Qdn-pijpen. P8 zal t.z.t. door T8 moeten worden vervanbgen. Frp. met Albrons behandeld,
kas van verflagen ontdaan. Orgel aan muur verankerd.

8/8'79. Aart v.Beek aan hr v.Huizen. Gegevens uit Reuter. Geen gegevens over Gronau. Ned. kabinetorgel in
Antoniuskrankenhaus aldaar. Schlepphorst over Martens:
1709 opvolger van  Böntrup in Vreden. 1720 Münster Lambertikirche, reparatie, 1722 Munster Dom, reparatie,
1723 Lichtenvoorde plaatsing ouder orgel, 1725 Losser nieuwbouw, 1729 Oldenzaal, ombouw Plechelmus. Zie
ook Reuter blz 131 en foto 111, maker onbekend, overeenkomst kas met Losser.

5/8'69. OC aan KV. VA. P8bd VdG8 Hp8 P4 Rf4 Q3 O2 Co3st (cs') Mxt4-4st Sxq2st Ped Sb16 Ob8 C-c''', Cd'. ped.lade
electrisch. P8 was dc.reg. Bas later aangebracht, pijpen steken door dak. Van frontp. alleen dedel in torens
sprekend. Toonh. gewijzigd (opzetstukken). Hoe verder te handelen.

Overige stukken.
30/12'59 KV aan (OC). Sanders overleden. Kunt U Flentrop aanbevelen voor onderhoud?
14/1'60 OC aan KV. Onderzoek wenselijk. Accoorrd met onderhoud Fl.
22/7'61 (Na herhaling vorige) KV aan OC. Geen onderzoek. Orgel heeft grondige revisiebeurt ondergaan.
12/3'69 KV aan OC. Blank, die orgel stemt, raadt restauratie aan, etc.
23-27/6'59 (OC) weekoverzicht Amersfoort Joris, Losser, Denekamp, Buurse, Geldermalsen, Soesterberg, Hoogwoud, Hoorn.
5/8'69 OC aan KV, VA zie boven.
17/2'69 Blank aan KV. Hoe de gang van zaken is bij restauraties van monum.o's. Adviseur noodzakelijk: Neem (L.)Eé
25/11'69 KV aan OC. Verzoeke Eé in te schakelen.
5/12'69 (Eé) aan KV. Adviseurschap aanvaard. Archiefonderzoek noodzakelijk.
z.d. Kladaantekeningen. Hierin veel technische gegevens over het orgel.
22/3'79 OC aan KV. Zijn verheugd, dat de orgelzaak weer op gang komt. Voorstel J.G.Eé als adviseur te nemen.
16/4'79 KV aan Eé. Verzoek rapporten te maken i.v.m. subsidie.
16/10'79 KV aan Eé. Hoe staat het ermee?
gl.inv. 21/12'99.

Lübeck, Marienkirche, voorm. Grote orgel en voormalige Totentanzorgel.
1942 vernietigd, foto Totentanzorgel, 2 van grote orgel en kerkinterieur.

Lüdingworth.
• Walther Bornemann, Kleine Geschichte der L. Orgel, Festschrift zur Wiedereinweihung der Orgel nach der

Renovierung in den Jahren 1960/61.
1 stuk, inv. 25/6'98.

Lund, Sct Peters Kloster. Marcussen 1959, foto.

Lüneburg, Sankt Johannis.
10-5'64 Krantenknipsel over komst Eé naar L. , ditmaal voor een door hem te spelen concert.
12-5'64 Krantenknipsel, recensie over hetzelfde concert. 1
• Foto
2 stukken, inv. 25/6'98 (de foto eerder).
1. Hierin een m.i. niet bestaand stuk: een partita Allein Gott in der H van Scheidemann.

Lunteren, Hervormde Kerk.
30/9'54 OC aan KV. over slechte toestand van het orgel.
Doorgekeken.16/3'04

Lunteren, Hervormde minderheid
28/11'59 OC aan bestuur Ver.Nederl.Hervormde  Minderheid in Lunteren.. Rapport. orgel 1832 van der Weels Middelburg

P8dc Hp8bd P4 F4bd Nh3 O2bd Gh2 C-f'''. Orgelkas is waarsch. kab.o.kas, omgebouwd tot pianokas. Over de
(slechte) staat pijpwerk. Waarsch. beste nieuw orgel: 5 st positief

18/8'61 Vereniging aan OC. Besloten t.z.t. nieuw orgel. Daartoe fonds gesticht.
Doorgekeken 16/3'04

Lutjebroek, Hervormde Kerk.
23/1'70 fotocopie van twee tekeningen orgel met bijgeschreven disp. Bijschrift Flaes 1873
• Foto (kenelijk Flaes-orgel) afk. uit map Urk
Doorgekeken.16/3'04

Luttelgeest. Hervormde Kerk. (KV: "De Noordoostpolder"
• stukken over nieuw 5 st. pos vV
17/12'57 Keuringsrapport over orgel, zoals het in de werkplaatsen stond opgesteld 
Doorgekeken 16/3'04


