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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



Dodewaard  (gem. Dodewaard) Protestantse Kerk. Waalbandijk 58

1896 1 G. van Druten, Hemmen2 
"18 sept 1896 orgel Dodewaard ingewijd, medewerking Chr. Zangvereniging.
Toespraken Ds van Druten van Rijnsberg, Ds Koek alhier" 3  vgl Hien.

Onbekend moment Koch, Aledoorn maakt en nieuw electropneumatisch orgel in de Van Druten-kas
Thans Onderhoud Pels / v. Leeuwen

Dispositie in volgorde lade
Manuaal C-g'''
Prestant 8 vt begint bij Fs, C-F ontbreekt (geen combinatie met een andere 8'), Fs - b' in front mogelijk

origineel, binnenpijpen spotted en met geperste labia.
Roerfluit 8 vt C-cs gedekt, naaldhout, rest normaal
Octaaf 4 vt
Quint 2 2/3 vt bij mijn bezoek in het verleden ontbrak hiervan het pijpwerk en het rooster. Thans wel

sprekend, iets wijdere Prestantmensuur
Fluit 4 vt gedekt, gs''-g''' conisch open
Octaaf 2 vt
Mixtuur "2-3 st" 1 1/3'

Pedaal C-f' geen registers

Pedaalkoppel
Octaafkoppel
Tremolo

Samenstelling C 1 1/3 1
Mixtuur c' 2 1 1/3 ... derde koor pijpen verwijderd en pijpgaten afgeplakt

c'' 2 2/3 2 ... idem
c''' 4 2 2/3 ... idem

Kas Vuren, compleet met dak en achterwand. Zijkanten an triplex. Aan de zijde van de
klaviatuur aan de binnenzijde 10 registergaten. De vroegere registerknoppen moeten zich
boven de lessenaar hebben bevonden.

Lade: aparte C- en Cs-laden. Klassieke indeling in torens, tussenvelden naar binnen aflopend.
Achter de lade nog een aanbouwsel (met apparaten?)

Klaviatuur Links in de kas aangebracht. Niet interessant. Naamplaatje. "Fa B. Koch Apeldoorn /
Orgelmakers / sinds - 1800" 

Winddruk 79 mm
Toonhoogte 438.0 Hz bij 16˚, omgerekend 441 Hz bij 18˚
Pijpwerk Frontpijpen mogelijk oud. Rest recent van fabrieksmakelij. Frontpijpen:

(De tussenvelden in het front zijn niet gedeeld)
vO / dL 18/10'07

Koster Van Schaik (als in Hien) 0488-411297

1. jaartal op orgel
2. duidelijk een Van Drutenfront. Ook K en NIVO gaven op G.van Druten.
3. Kerkeraadarchief Hien / Dodewaard, geschreven kerkhistorie (met dank aan pres.kerkvoogd De Ruyter)


