
Aantekeningen uit de nalatenschap van 

drs. J.F. van Os

31-12-1925  –  10-04-2021

© 2021 De erven van drs. J.F.van Os

gelicenseerd onder de

Creative-Commons CC BY-NC 4.0 licentie

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.nl

U kunt

• het werk delen — kopiëren, verspreiden en doorgeven via elk medium of bestandsformaat

• het werk bewerken — herschikken, veranderen en afgeleide werken maken

onder de volgende voorwaarden:

• Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een verwijzing naar de licentie te 

plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Umag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk 

gewekt wordt dat de licentiegever instemt met uw werk of uw gebruik van het werk.

• Niet-commercieel — U mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

• Geen aanvullende restricties — U mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die 

anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

Correspondentieadres: Adriaan van Os, email adriaan@adriaan.biz



Vente archief
Borculo, Herv.
Vente archief Uit” De Kerk van Borculo H.W.Heuvel 1925 p 12
3/7 1791 nw o ingewijd. Oude sedert jaren gebrekkig en bouwvallig

Na ramp (blikseminslag 28/5 1790 beraamde de Drossard der Heerlijkheid Borculo, A.R. baron van Heeckeren 
van Snyderas middelen tot herstel. Het nieuwe orgel was samengesteld uit twee oude, afkomstig van Boxmeer 
en Emmerik. In 1826 was`er weer aan gewerkt door Armbrost, Haaksbergen

inv. 4/6’99

Dinxperlo “De groete Capelle, ca 1680
“die groete Capelle by Dinxperlo naest ahn den Geldserschen wegh op den Münsterscher bodem gelegen met een 
heerlick regael versyn”. Arch. Gesch. Aartsbisd.Utr. 27, p 25
inv. 3/6’99

Dütsch (orgelbouwer)

Gorssel. Voor zover ik me herinner niet in Vente-archief. Wel in Eé-arch.

Lochem
1611-24 kerkherstel, geen sprake van orgel of organist
1686 vergieten klokken door mr. Gerrit Schimmel
Orgelplan Coenraad Ruptrecht Boxmeer w.s. 1707
Vraag opengelaten of het sleep-of springladen moeten zijn.
Vrij ingrijpende werz.h. door Jalinck o.m. klav. aan zijkant aanbrengen gem.arch.Lochem inv.nr.720
Ook Zie Bouwstenen I
Lochem gem.arch. inv.nr. 713 Kerkenboek
Rekeningen 1611-24, 1691-96
grote uitg. kerk, toen in prot. handen. Concl. geen orgel of orgel ten laste van de stad.
19/11 1686 overeenkomst met Mr Gerrit Schimmel, klokgieter te Deventer

1691/96 niets over orgel
Gem.arch. invent. 720
Ped. CD-c’, man CD-c’’’
P8 Hpyp8 Octaev 4 Toequint 3 Roerfluyt 4 Co in dc 3 p dick een half reg, Mixtura drie pypen dick Cimbal twe pypen 
dick Trompet tongwerck
Pedael aangeh Nachtegael Treamblant etc etc

Steenderen, Vente-arch.
22/1’72 Brief Blank 

Pijpw uit ouder o. ca 1680
26 kl. ventielen Vh?
Op plaats Pdc 16 Vioolpr kab.o.makelij, mogelijk al door Mitterreither gedaan.
Veranderingen door M op pos. niet meer na te gaan.
Volgt toekomstige disp.

inv. 3/6’99

Terborg Hervormde Kerk.
Zie ook Dütsch
Samengesteld uit aantekeningen van twee bezoeken. Waarsch. beide Vente-archief.

Oorspr, contract 14/4 1848 (dat moet een vergissing zijn. Dat is de datum van het keuringsrapport )
6 en 15/8 1846 Ondertekend contract met C.F.A.Naber

P8 voet B16 deel wagenschot, Hp8 een oct wagenschot O4 Pirfl4 Rf4 O2 Mxt3a4st bas, 5 st discant 
T8bas/discant
Positief P4 Rf8 Viola di Gamba (Geen aanduiding) Fluit d’amour 4 v Wf2 Carillon 3 st dc Koppeling 
Bas/Discant Windloozing C-f’’’, C-c’. verder gebr. beschrijvingen. 3 balgen. krachtige en liefl. intonatie ieder 
naar zijnen aard, gelijkzw.t. Kas porcelein wit met goud te schilderen. Overname oude orgel.

6/6 1928 Extract notulen KV. Offerte dK 19/5’28 van dK, schoonmaak, nw Trompet, Bij VxC8 42 p, pneum kegelsyst. 
Idem Clarinet 54 p. cresc.kast voor II vrije Sb 16 (grenen) 27 p. pneum.kegellade, Ped.koppel, evt. ook naar II.

22/8’28 dK meldt: o 1/2 t hoger dan normaal. Wat nadeel daarvan is bij samenspel, o op norm.st te br. als bij ieder reg. 1
p wordt bijgemaakt.

1928 6/6 Extract notulen KV. Offerte dK 19/5’28 van dK, schoonmaak, nw Trompet, Bij VxC8 42 p, pneum kegelsyst. 
Idem Clarinet 54 p. cresc.kast voor II vrije Sb 16 (grenen) 27 p. pneum.kegellade, Ped.koppel, evt. ook naar II.

22/8’28 dK meldt: o 1/2 t hoger dan normaal. Wat nadeel daarvan is bij samenspel, o op norm.st te br. als bij ieder reg. 1



p wordt bijgemaakt.
1967 offerte dK
8/8’69 OC aan KV, VA. Disp. 2 latere reg. op II op een pneum.lade Ped is nu tot d’, 2 ped.koppels. Kernsteken als 

gebruikelijk bij deze bouwer. Opsomming aantal gebreken. Adv. Eé, Bolt of Talsma. Waarsch. geen subsidie.
24/2’70 KV aan Vente. Verzoek als adviseur op te treden.(hij aanvaardt dit 28/2)
apr’70 Vente. Het orgel in de Ned. Hervormde Kerk te Terborg.

1846/48 C.F.A.Naber ter verv. vroeger orgel. Disp. vlgs contr. o. gekeurd door M.Zwaneveld en H.W.Pliester te
Doetinchem en Terborg. op 14/4’48
1904 Pirfl -> Violoncello 8 af c
werkz. dK 1928.
Beschrijving toestand. regeerwerk nog aanw. Pijpw alg. in goede staat, enkele expressions. Nieuwe C voor O4 
O2 Mxt P4 Wf2. P8 heeft vanaf a nieuwe binnenpijpen, hoewel de oude frontpijpen toch nog aanwezig zijn.
Mixt C 2  11/3  1, c 22/3  2  11/3  c’ 4 22/3 2 11/3 c’’ 51/3  4  22/3  2  11/3 Trompet uit ‘28. Gebr. samenstelling 
Carljon,  VxC af c.

Advies. In verb. met evt. subsidie Terugbr. in oorspr. staat:  pneum. toev weg, terugschguiven, waardoor orgel 
1/2 toon hoger wordt dan thans normaal, evenals in Amersfoort en Delden, verder gebr. restaur.werk, verende 
sleepconstructie, pijpw. terugschuiven T8 -> Dlc (!) V.cello -> Pir.fl.
Wenselijk: Sb handhaven maar nu op mech.l. Transpositieklavier  voor Hoofdw. Schilderwerk in oorspr. 
kleuren

1/4’70 Dr M.Miete (PCT) aan KV over positie Vente
23/6’70 dK aan KV. offerte 2
21/5’71 Blank. Idem
29/6’71 Blank aan KV herziene prijsopgave.
30/8’72 KV aan Blank. Opdracht
6/4’73 Prijsopgave nieuw vrij ped. met mech.tr.
1/6’73 V aan KV. over subs. etc. Adv. kas nu te laten schilderen
13/9’73 CRM aan Kv goedkeuring
3/10’73 KV aan diverse personen. Ingebr.n. 3/10’73, in te sp. door G.Oost
5/12’73 V.Eindoordeel eerste deel restaur.
11/4’75 CRM aan KV.
inv. 4/6’99.

Wehl Hervormde Geen dossier van Vente, hoewel hij daar adviseur was.
inv. 3/6’99

(Werkhoven) niet in Erné-archief; In Vente-archief alleen 2 foto's. inv. 25/2'03


