
Verslag van de restauratie 
van het Hardorff orgel van 1858 in Nieuw Beerta

Het Hardorff orgel voor de restauratie.

Het Hardorff orgel was voor de restauratie bijna onspeelbaar. Dit vooral, omdat de leermoeren van
de hoofdwerksmechaniek hard geworden waren en op de fijne schroefdraad van de trekdraden 
onder de windlade geen grip meer hadden. Ook waren de windladen in buitengewoon slechte staat
en hadden veel last van doorspraak.
Windvoorziening, registermechaniek en pijpwerk verkeerden in redelijke staat.

De dispositie

Het orgel heeft volgende dispositie:

Hoofdwerk C-f''' Bovenwerk C-f'''

Prestant 8vt Salicet 8vt

Bourdon 16vt Fiool de Gambe 8vt disc.

Holpijp 8vt Fluitdolce 8vt bas/disc.

Octaaf 4vt Fluit d'Amour 4vt

Quint 2 2/3vt Gemshoorn 2vt

Fluit 4vt vacant

Octaaf 2vt

vacant

vacant

Pedaal C-c' aangehangen



Nevenregisters: klavierkoppel,

Pedaalkoppel aan hoofdwerk

Afsluiting Ond. M

Afsluiting Boven M.

Generaalventiel (aan achterkant balgomtimmering)

De restauratie van het orgel.

De kas 

Beschrijving van de kas. ( Theo Jellema)

Het front van het orgel bestaat uit een in twee etages verdeelde hoge ronde middentoren, 
geflankeerd door in twee etages verdeelde holle velden, die op hun beurt weer door ronde 
zijtorens (lager dan de middentoren) geflankeerd worden.

De beide zijtorens bevatten elk zeven pijpen. De vier velden bevatten ieder elf pijpen (langere 
pijpen -overlengte- in de onderste, kortere in de bovenste etages). Beide etages (van ongeveer 
gelijke hoogte) van de middentoren bevatten eveneens elf pijpen. De pijpen hebben een hoog 
tingehalte. De labia zijn niet verguld.

In de torens zijn de bovenlabia rond (opgeworpen), in de velden spits.Het labiumverloop in de 
torens is vanuit de middelste pijp naar buiten oplopend (steiler in de hoektorens, flauwer in beide 
etages van de middentoren).

Het labiumverloop in de velden is oplopend naar buiten. In de onderste etages is de lijn recht, in 
de bovenste etages gewelfd (bijna horizontaal beginnend, dan sneller oplopend).

De lijst waarop het orgel rust (links en rechts van het orgel onder de panelen van de galerij 
doorlopend) volgt de welvingen van het front. Er zijn geen culs-de-lampe of bladschotels. Onder 
de orgelgalerij bevinden zich twee gietijzeren zuiltjes. Ze staan opmerkelijk ver uit elkaar: nét 
buiten de zijstijlen van de kas. De frontstokken van de drie torens en de twee ondervelden liggen 
op één horizontale lijn. Dat geldt ook voor de bovenste etage van de middentoren en de 
bovenvelden.

In alle velden en torens c.q. torenverdiepingen is snijwerk in plantaardige vormen aanwezig aan 
onder- en bovenkant. Ook de wangen bestaan uit snijwerk met plantaardige vormen.

De zijtorens en de bovenste 'helft' van de middentoren worden met kappen afgesloten. Daar 
bovenop bevinden zich geen beelden of kuiven.

Snijwerk (naar buiten aflopend) sluit aan de bovenkant de bovenvelden af. Daarachter loopt de 
(bovenwerk)kas nog door.

De kas is zwart geschilderd.

Het snijwerk en de horizontale biezen (vier in elke kap) zijn in goudverf uitgevoerd.



Werkzaamheden aan de kas 

De grondconstructie van de kas was in goede staat. Ook de schotten 
van het hoofdwerk vertoonden op ontbrekende wervels na geen 
mankementen. De schotten van het bovenwerk waren om welke 
redenen dan ook ooit in het midden verticaal doorgezaagd. Later 
werden de schotten weer samengevoegd, door er grenen planken 
horizontaal tegen aan te spijkeren. Deze toegevoegde latten waren 
gedeeltelijk losgeraakt en moesten opnieuw vastgezet worden.

Ook de lessenaar moest bijgewerkt worden. Tevens werd de storende 
lamp verwijderd. Ook de andere ontsierende moderne elementen aan 
de claviatuur werden verwijderd, zoals de thermometer, de 
hygrometer, de signaallamp, de verlichting onder het klavier en de 
motorschakelaar. 

De motorschakelaar is nu tegen de zijkant van de 
balgomkisting bevestigd.

De bank werd uit elkaar gehaald en opnieuw stevig in
elkaar gelijmd.
Het snijwerk van het orgel was origineel maar niet 
helemaal compleet. Tico Top heeft het snijwerk 
gedemonteerd, in zijn werkplaats in Kruisweg 
gerepareerd, aangevuld en teruggeplaatst.
Het snijwerk was oorspronkelijk met bladgoud 
verguld, maar wij hebben het met een afwerking in 
goudbrons aangetroffen. 
Gezien de staat van het snijwerk en de bevlekte 
frontpijpen werd besloten, de aangetroffen situatie te 
handhaven.
Helmer Hut heeft het snijwerk opnieuw met 
goudbrons geschilderd, ook alle anderen versieringen
werden bijgewerkt, de zwarte kleur van orgel en 
balustrade is opgefrist.
Het deksel van de klavieren was door 
houtwormaantasting beschadigd en werd 

gedemonteerd, het ontbrekende hout is aangevuld en het geheel is opnieuw geschilderd. Hierbij is
op te merken, dat de aangetroffen kleur van de deksel gehandhaafd werd. De deksel had en heeft 
nog- de mahonie- imitatie beschildering, die het hele orgel tussen 1937 en 1985 had.

Maten van de kas in mm
Kasbreedte 3605
Hoogte kas midden 4490
Hoogte kas zijkant 3745
Kasdiepte 1310
Materiaaldikte front 65
Materiaaldikte zijkant en achterkant 45

Zijkant orgel voor de restauratie

schot bovenwerk



De Windladen

Beschrijving van de windladen

Het Hardorff orgel heeft drie windladen, twee voor het hoofdwerk en een voor het bovenwerk. In 
principe zijn er geen bijzonderheden wat de makelij betreft. Cancellenraam, sponsels, windkast, 
pulpetenplank, ventielen, dammen en slepen zijn van eiken gemaakt. Interessant is, dat er kleine 
afwijkingen tussen de hoofdwerkswindlade en de bovenwerkswindlade zijn. De fundamentbalken
van het hoofdwerk zijn van eiken vervaardigd, de fundamentbalk van het bovenwerk is van 
grenen gemaakt. De ventielen van het hoofdwerk zijn dubbel belederd en het vlak, waar de 
ventielen op liggen, is met papier bekleed, in tegenstelling tot de de situatie in het bovenwerk 
waar de ventielen enkel belederd zijn en het vlak waar de ventielen op liggen met leer bekleed is. 
Het is niet uitgesloten, dat dit bij een eerdere restauratie is gebeurd, maar er zijn ook geen 
aanwijzingen dat dit wel plaats gevonden heeft.
De windladen zijn met kwalitatief heel goed hout gemaakt en zijn zorgvuldig vervaardigd.

De ventielen zijn aan de achterkant vastgelijmd en vastgezet met eiken latten, die met messing 
pennen, die aan een kant platgeslagen zijn, gefixeerd zijn. Door deze vorm is het mogelijk, de 
ventielen die al ingebouwd zijn weer te demonteren, omdat lat en pen vast zitten maar niet te 
vast.

Bijzonder mooie details zijn de ringen in de ventielen en de 
omwikkeling van de pulpetendraden.
De windladen vertoonden veel scheuren, die soms met elastisch kit 
gestopt waren en zwartgeverfd, deels waren ze ook met leerstroken aan 
de onderkant afgeplakt. Beide windladen waren aan de onderkanten met 
zwarte lak geschilderd, vermoedelijk om ze aan het zicht te onttrekken.

Slepen en stokken waren in principe in goede staat van onderhoud, 
alleen de sleep aan de C kant van de Octaaf 2' was afwijkend. De sleep 
was  machinaal dunner geschaafd en onder het leer van de sleepbaan 
waren kartonnen ringen geplakt. 
De stokschroeven waren niet meer origineel. 

staartlat ventielen

windlade bovenwerk

ring in ventiel pulpetendraden

windlade HW met 
scheuren



Wij hebben in de schroefscheien diverse 
soorten afgebroken schroeven aangetroffen, 
allemaal van ijzer en met een conische 
schroefdraad . Door Bert Yedema van Bakker
& Timmenga weten wij, dat Hardorff heel 
karakteristieke schroeven gebruikte, namelijk
messingschroeven met een cilindrische 
schroefdraad diameter 3,7mm met een 
aangegoten kop van orgelmetaal.
Wij hebben deze schroeven gereconstrueerd 
maar wel de vrijheid genomen, de draad van 
4mm metaal te maken. De schroefdraad werd
op de draaibank erin gefreesd.

Werkzaamheden aan de windladen

De windladen werden voor zo ver nodig gedemonteerd: Van de hoofdwerkwindlade werden alle 
sponsels; boven en beneden gedemonteerd, van de bovenwerkwindlade 
alleen de sponsels aan de ventielkant. In de hoeken van de cancellenraam 
werden leertjes geplakt om doorspraak te voorkomen. Daarna werden de 
sponsels weer zorgvuldig aangevuld en teruggeplaatst. Waar nodig 
werden kleine scheuren nog met een 4mm frees uitgefreesd en met 
sponsels van oud eikenhout opgevuld. Hierna werden de laden weer 
rechtgemaakt en alle onderdelen teruggeplaatst. Alle stiften in de 
windkast werden gehandhaafd. De pulpetendraden werden voor 95% 
gehandhaafd.
Omdat de ventielen van het hoofdwerk er nog vrij gaaf eruitzagen hadden

wij in eerste instantie besloten, het oude ventielleer zo veel mogelijk te handhaven. Alleen 10 
ventielen werden op de werkplaats nieuw belederd. Helaas moesten wij bij het afluisteren van de 
windlade constateren, dat het oude leer in de gerestaureerde windkast niet meer voldoende 
afdichtte en moesten wij rond 25 ventielen alsnog opnieuw belederen. De ventielen van het 
bovenwerk werden allemaal opnieuw belederd.

Ook de pulpeten werden vernieuwd. Wij hebben naar voorbeeld van 
Hardorff hiervoor leer van rond 0,8mm dikte gebruikt. De originele 
messingklemmen bij de overlappingspunten van de leerstroken hebben 
wij hergebruikt.
De dammen werden weer met houten pennen opgelijmd, leerbanen 
tussen de dammen gelijmd en de slepen met poedergrafiet bijgewerkt. 
Afwijkend van de situatie van Hardorff hebben wij onder en boven de 
slepen van de sprekende registers Liegelindringen geplakt, om de 
registermechaniek klimaat-ongevoeliger te maken. De vacante slepen 
hebben wij zonder Liegelindringen ingebouwd en afgeregeld. Om de 
Liegelindringen te compenseren werden houten plakjes van eiken 

kopie stokschroef Hardorf

pulpetenstrook met 
draadklem

originele pulpeten

sleepbaan octaaf 2' C lade



40x15x1,5mm op de dammen aan weerszijden van de stokschroeven geplakt en met speelkaarten 
en stikkers afgeregeld.
Alle afgebroken schroeven werden uit het cancellenraam gehaald, de boringen zijn gepropt en de 
nieuwe schroeven zijn zo goed mogelijk op de originele plaats teruggezet. Overtollige gaten 
werden gepropt.

hoofdwerk bovenwerk

Maten van de windlade in mm 1210x890 1727x600

Hoeveelheid registers 9 (2 vacant) 5 (1 vacant)

Cancellenraam hoogte 90 60

Windkast hoogte 89 63

Windkast diepte 307 242

Stok dikte 30 30

Sleep dikte 9 9

Dam dikte 9 9

Breedtes slepen van voor naar 
achter

65, 55, 55, 50, 52, 56, 60, 49, 
50

54, 54, 53, 50, 49, 49, 
62 

Sleepgang 28 23

Hoogte rooster 150 150

Dikte rooster 10 10

Ventielopening lengte 245 140

Ventielopleg 8 8

Ventielbreedtes 34 – 21 25 – 19

Pulpetenplank dikte 18 18

Windkast raamdikte 30

Voorslag dikte 15 15

Voorslagklemmen dikte tussen 1,3 en 0,9 1,2

Hoogte ventiel 25 25

Ventielstiften 43x2 43x2

Ventielveren 2 2

Materiaal veren messing messing

Diameter oog 9 9

Lengte veer 125 125

Kanaalingang C 194x92  Cs 195x97 161x75



De registermechaniek

Beschrijving van de registermechaniek

De registermechaniek is zoals gebruikelijk bij een orgel met 
zijkantbespeling heel simpel.

De registerknoppen hebben een korte trekstang die met pennen in 
zwaarden gefixeerd zijn, die wederom met de sleep verbonden zijn. 
Voor de bovenwerksslepen is nog een verlengstuk aangebracht. De 
twee C en Cis slepen van het
hoofdwerk zijn in het midden
met verbindingsklossen
verbonden.

De vacante slepen hadden
trekstangen maar geen
registerknoppen. Vermoedelijk
werden deze gebruikt om door

houtworm aangetaste “werkende” knoppen te vervangen.

In het lege orgel is goed te zien, dat vanaf de achterkant van
de registertrekkers zwaarden naar boven – bovenwerk en beneden naar het hoofdwerk gaan. De 
zwaarden van het bovenwerk zijn van eikenhout gemaakt, de zwaarden van het hoofdwerk zijn 
van ijzer. De zwaarden hebben per werk een gezamenlijke as en zitten in een dikke tweedelige 
wipperbalk. De zwaarden van het hoofdwerk waren met menie beschilderd en goed beweegbaar, 
de zwaarden van het bovenwerk waren in de as vastgeroest.

De verbindingspennen waren van diverse makelij en diameter.

Voor de registermechaniek van de afsluiters en de koppels heeft Hardorff staande walsen met 
ijzeren of houten armen gebruikt. 

Restauratie van de registermechaniek

De registermechaniek werd gedemonteerd en schoongemaakt. De registerknoppen waren schraal;
meerdere knoppen waren met schuurpapier heel grof geschuurd en er zaten verfvlekken op. De 
registerknoppen werden schoongemaakt en voorzichtig met fijn schuurpapier opgewerkt. Hierna 

werden de knoppen met “Petersburger Lack”- een goed vullende 
soort schellak opgewerkt.
De ontbrekende knoppen werden van notenhout met knopjes van 
been door Joachim Noack gereconstrueerd.
De verbindingen tussen wals en zwaard werden waar nodig 
uitgepropt en opnieuw geboord. Er werden nieuwe duimen van Ø
3,5mm ingebouwd.
De metalen zwaarden en alle anderen onderdelen van ijzer 
werden zwart geverfd, de houten zwaarden werden 
gedemonteerd, de aspunten gerepareerd en met een nieuwe as 
van messing Ø6 in plaats van de originele ijzeren as ingebouwd.

De afsluiterwals van het hoofdwerk werd met houtwormbestrijding behandeld. Alle ijzeren armen
werden zwart geverfd.

registermechaniek

hoofdwerk klossen 
tussen slepen

registerknoppen voor de 
restauratie



De registerwals van de klavierkoppel was door een bijgewerkte 
bezemsteel vervangen, wij nemen aan, dat de oude wals door 
houtwormaantasting onbruikbaar was geworden. Deze hebben wij in stijl 
vervangen.

Maatvoering 
registermechaniek

Walsen eiken 28x28

Walsen grenen 42x42 en 40x40

Registertrekstangen eiken

Zwaarden materiaal HW ijzer, BW hout

Zwaarden dikte HW 1160x30x7 uitgehamerd → 4mm, BW 15mm eiken

Gang van de registertrekkers HW 55, bw 50mm

Diameter registerknoppen 39/12

Lengte registerknoppen 61

Materiaal registerknoppen noten

As zwaarden 6mm

Duimen registertrekkers origineel ijzer 3mm

De speelmechaniek

Beschrijving van de speelmechaniek

De speelmechaniek is zoals gebruikelijk aangelegd. De toetsen van het hoofdwerk liggen op 
stoters, die de toetsbeweging door middel van een winkelhaak op de walsen van een liggend 
walsraam overbrengt. De walsarmen trekken dan via een draad met een leermoer, die in de 
pulpetendraad ingehangen is.

Bij de bovenwerksmechaniek hangen de 
toetsen met een regelmogelijkheid aan de 
abstrakten, die rechtstreeks boven in de 
winkelbalk ingehangen zijn. Vanuit de 

winkelhaken stoters hoofdwerk toonmechaniek bovenklavier

wals klavierkoppel 
voor de restauratie



winkelbalk loopt de mechaniek horizontaal naar een liggend walsraam. De draden tussen 
pulpetendraad en walsarm ook ingehangen.

De pedaalkoppel is als schuifkoppel uitgevoerd, de hark waarin de abstrakten achter het 
pedaalklavier lopen, is beweegbaar. Het is bijzonder voor een aangehangen mechaniek, dat er ook
nog een koppel ingebouwd is.  Door middel van een walsbord wordt de pedaalverdeling op 
klavierverdeling gebracht. De abstraktendraden zijn in de toets in een klein halfrond oogje 
vastgezet. 

De klavierkoppel is op de foto boven goed te zien.
Onder het klavier is een wipperbalk met 
opgelijmde wippers vastgeschroefd. Aan de 
voorkant van de wipper is met een kleine as een 
draad vastgezet, die in een boring in het 
platgeslagen uiteinde van deze draad scharniert. 
Deze koppeldraad loopt door een sleuf in het 
hoofdwerksklavier en met een boring in het 
bovenwerksklavier en is op het 
bovenwerksklavier met een leermoer vastgezet.

Onder de hoofdwerkstoets is een druppelvormige 
koppelklos met houten spijkers vastgelijmd. Als 

de koppel uitgeschakeld is, is er geen contact tussen koppelklos en wipper. Wordt de koppel 
ingeschakeld, drukt de koppelklos op de wipper, die met de koppeldraad de bovenwerkstoets naar
beneden trekt.

Klavier hoofdwerk met stoter en koppel

schets klavierkoppel



Restauratie van de speelmechaniek

De speelmechaniek vertoonde vele mankementen. Bij het schoonmaken vielen vele onderdelen 
uit elkaar. De wippers van de klavierkoppel moesten opnieuw met leren scharnieren vastgelijmd 
worden. De bakstukken waren niet om aan te zien en moesten goed schoongemaakt, met 
schuurpapier glad gemaakt en met Petersburger Lack opnieuw behandeld worden. 

Onderaan de stoters van het hoofdwerksklavier waren 
diverse soorten schroefdraden ingebouwd. Kennelijk waren
hier vaker problemen ontstaan. Ook waren die geleidingen 
in de winkelhaak met zwart vet “gesmeerd”. De abstrakten 
in de liggende walsramen hebben wij niet gedemonteerd- 
bij ongeveer 20 abstrakten moest de omwikkeling 
vernieuwd worden. De abstraktendraden van de verticale 
bovenwerksabstrakten werden integraal vernieuwd, de rest 
werd in principe gehandhaafd. Wel waren er enkele 
abstrakten, waarvan de omwikkeling losgeraakt was; deze 
werden opnieuw omwikkeld.

Ook de draden tussen de windlade van het hoofdwerk en het walsraam hebben wij in overleg met 
de adviseur gehandhaafd. Oorspronkelijk waren wij van plan geweest, om deze draden, die een 
erg fijne schroefdraad hebben, door draden met gewalst schroefdraad te vervangen. Gezien de al 
eerder genoemde bekende Friese orgelmaker goede ervaringen met het handhaven van dat type 
draden heeft, konden wij deze met goed geweten behouden. Wel hebben wij de draden onder de 
hoofdwerks stoters integraal door nieuwe draden met gewalst schroefdraad vervangen.
De draden tussen walsraam en pulpetendraad in het bovenwerk werden voor het grootste gedeelte
gehandhaafd.
In overleg met de adviseur hebben wij de walsramen alleen schoongemaakt en gecontroleerd. Bij 
15 walsen werden de boringen uitgepropt en opnieuw geboord om een betere sluiting van de as te
krijgen.

Het koppelwalsbord werd gedemonteerd en op de werkplaats bijgewerkt. Enkele walsassen 
hadden te veel speling in de nokjes, in andere nokjes staken assen, die te groot voor de boring 
waren. Waar nodig werden de boringen uitgepropt en opnieuw geboord. Waar geen originele 
assen meer aanwezig waren, werden bijpassende assen van Ø 2,2 geplaatst. Twee abstrakten van 
het pedaalwalsbord werden vervangen.
Ook alle leermoeren werden vernieuwd.

Maten speelmechaniek

Pedaalwalsbord dikte 10

Dikte walsen pedaalwalsbord 17x15

Afstand walsen onderling 20

Assen walsbord messing ø2,2, 30-35mm lang

Lengte armpjes as-boring 50mm ijzer gehamerd ø3 met schroefdraad

Walsraam dikte walsen 18x21

stoters hoofdwerk met diverse 
draden en leermoeren Origineel abstrakt



Armpjes lengte vanaf midden as tot boring staande arm 62, liggende arm 50

Pootlengte winkelhaak achter klavier HW 60x57, BW 60x55

Winkelhaken dikte ijzer 0,8mm, as 2,5mm

Winkelbalk maten hoofdwerk 80x43 ingebouwd in walsraam

Winkelbalk maten bovenwerk 80x43

Abstrakten 12x2,3

Hw stoters 813x8x10

De klavieren

Beschrijving van de klavieren

Het Hardorff orgel van Nieuw Beerta heeft twee klavieren en een aangehangen pedaal. Beide 
klavieren zijn eindbalansklavieren. De ondertoetsen zijn met ivoor belegd, de boventoetsen zijn 
van ebbenhout gemaakt. Het beleg van de ondertoetsen is met 2 benen pennetjes vastgezet, de 

boventoetsen met twee 
pennen van ebbenhout. De 
frontons zijn van een bruine
houtsoort gemaakt. 
Opvallend is, dat de 
frontons van het 
onderklavier rond 8mm dik 
zijn en met een 
aangefreesde veer in de 
toets vastzitten en de 

frontons van het bovenklavier rond 3mm dik zijn en met een houten pen van de voorkant 
vastgezet zjn. Aan de achterkant van de toets zitten cijfers ingeslagen voor de juiste volgorde van 
de toetsen. Alle onderdelen zijn mooi afgewerkt en ook de achterkanten van het klavierraam 
hebben een profiel.

Onder de toetsen zat een leerstrook over een polster van misschien paardenhaar.

klavieren onderklavier

Klavier achterkant

bakstukken

polster klavier achterlat klavierraam

nummering toetsen, foto Theo Jellema



Restauratie van de klavieren

De frontons van de toetsen van het hoofdwerk bleken los te zitten en moesten opnieuw met 
warme lijm vastgezet worden. Ook het toetsbeleg was op de meeste plekken aan de voorkant 
losgeraakt. Eén toetsbeleg was helemaal los, een ander toetsbelg was met koperen spijkers vast 
gemaakt. De koperen spijkers werden door pennen van been vervangen.
De raamwerken waren in principe goed. Alleen de achterbalk, waar de pennen in zitten, was 
gescheurd.
Hier werden de pennen verwijderd, de gescheurde regio werd uitgefreesd en een nieuwe strook 
eikenhout ingelijmd en opnieuw geboord. 
Het toetsbeleg werd weer vastgelijmd. De kussens werden vernieuwd, de polsters niet van 
paardenhaar maar van vilt onder het leer gemaakt. 
De achterkanten van de toetsen werden zorgvuldig ingepast en een leren strook aan de bovenkant 
van de lat achter op de klavieren werd toegevoegd.

Het pedaalklavier werd schoongemaakt en de toetsen werden weer op de juiste volgorde 
aangebracht. De oude letters waren nog aanwezig. Hierna pasten de toetsen weer redelijk in het 
klavierraam. Vervolgens werden de toetsen met leerstroken in de geleiding ingepast. Het 
aanslagvilt onder en boven de toetsen in de geleiding werd verwijderd en van nieuw vilt voorzien.

Maten klavieren HW BW

Lengte van de toetsen 580 385

Dikte toetsen 20 20

Klavierbreedte C-f''' 745 745

Octaafmaat 163 163

Zichtbare lengte ondertoets 124 120

Lengte ondertoets tot 
boventoets 43 40

Lengte boventoetsen 78 76

Breedte ondertoetsen 22 22

Breedte boventoetsen 12 12

Hoogte boventoetsen 13 13

Materiaal toetsen eiken/ebben eiken/ebben

Materiaal klavierraam eiken eiken

Boventoetsen ebben ebben

Beleg ondertoetsen ivoor ivoor

Zijkant pedaalklavier voor de restauratie



Stiften geleistift 3mm middenstift 3mm

Maten pedaalklavier

Maat C midden tot c' midden 992

Oktaafmaat 495

Lengte toetsen 560, 435 in klavierraam

Breedte toetsen 20

Dikte toetsen
ondertoetsen 26 
boventoetsen 26+74 opzetstuk 140 lang

Materiaal raamwerk eiken zijkant 27mm, voor 20, achter 40

Materiaal toetsen eiken

Toetsgang 15

Veren ijzer 270mm 3,5mm

De balgen

Beschrijving van de balgen en de windvoorziening

De balgen en de windvoorziening zijn in principe origineel aanwezig. In de 
torenkamer achter het orgel liggen drie spaanbalgen, haaks ten opzichte van 
de kas. Hierdoor kunnen de balgen vanuit de achterkant van het orgel bediend 
worden. De balgen zijn van grenen gemaakt, op en onder de balgplaten is 
(overdwars) eikenfineer gelijmd. Het fineer zat tot op de de muizenlatten 
gelijmd. Gedeeltelijk was het fineer ook stuk, duidelijk is te zien dat de grenen
platen grondig met de tandschaaf werden bewerkt. In plaats van houten balken
zitten op de balgen metalen profielen om de balgplaten recht te houden. Wij 
nemen niet aan, dat deze origineel zijn.
Opvallend is, dat de zwikkels met lijm en koperen spijkers opgelijmd werden.

Het balgleer was nog redelijk dicht. Wel waren incidenteel nieuwe kappen op de hoeken geplakt.
De oorspronkelijke stoters tussen treedbalk en balgen waren aanwezig maar compleet door 
houtworm vernield. Tijdelijk werden aluminiumprofielen als stoters gebruikt. 

balgentrappers balgen

ijzeren balk op
balg

originele zwikkel



Ook de verbinding tussen de op zolder geplaatste motor en de bovenste balg was 
op ongebruikelijke manier uitgevoerd- in 1991 werd deze verbinding van kunsstof
rioolbuizen gemaakt.
De aansluitingen tussen balgen en orgel lijken wel origineel te zijn. Alle 
kanaalverbindingen zijn zodanig gemaakt, dat ze eenvoudig loskoppelbaar zouden
moeten zijn. In hoever dit origineel is kunnen wij niet zeggen. Wij denken, dat het
zodanig aangelegd werd, dat de kanalen met houten wervels aan elkaar gekoppeld 
werden. Later werden daar metalen wervels en haken aangebracht. Weer later 
werden noodreparaties uitgevoerd. 

Restauratie van de windvoorziening

De windvoorziening werd compleet gedemonteerd en 
restaureerd. De balgen werden uiteen genomen, de afdichting 
van de platen gecontroleerd en aangevuld waar nodig. Hardorff 
heeft heel goed leer gebruikt dat niet te dik was. De 
middenscharnieren van de vouwen werden gehandhaafd en alle 
dekstroken, zwikkels en kappen werden vernieuwd. uiteindelijk 
werden ook nieuwe koperen spijkers op de zwikkels gezet.

De oude motor werd door een gebruikte maar goede motor 
vervangen en in een geluidsdempende motorkist met 
ingebouwd rolventiel geplaatst. Wij hebben die situatie, dat 
alleen de bovenste balg functioneert, gehandhaafd. De 
aansluiting van motor naar de balg werd met houten kanalen 
gemaakt, vanuit de motorkist hebben wij een aanzuigkanaal 
naar de kerk ingebouwd, dat op het stemvloertje van het 
bovenwerk uitkomt.

De kanalen werden schoongemaakt, gerestaureerd en opnieuw afgedicht. Al het metaalwerk werd
zwart geschilderd. De kanalen/windladen werden zo winddicht mogelijk demontabel met elkaar 
verbonden.

kropventiel bovenbalg hoofdwerk bovenwerk

gereconstrue
erde 
trapbalken

gerestaureerde balg



Maatvoering balgen 2340x1160

Maten muizenlatten 45x10

Vouwbreedte 300

Leerstroken 57 en 67

Leerstroken tussen vouw en plaat 52

Hoofdkanaal buitenwerks 235x140, wdk 10

Kanaal bovenwerk buitenwerks 170x88

Kanaal hoofdwerk buitenwerks 120x200

Verbindingskanaal hoofdwerk C en 
Cis  idem

Nieuw aanvoerkanaal 260x185

Aantal stenen boven 25, midden 22, onder 24

De conducten

Alle conducten werden gedemonteerd. De originele conducten zijn van orgelmetaal gemaakt en 
konden voor het grootste gedeelte zonder beschadigingen gedemonteerd worden. Tot onze grote 
verbazing waren enkele conducten van het bovenwerk van koper, heel kundig ingebouwd en 
grijsgeverfd, zodat het verschil van buiten amper te zien was.

De conducten werden schoongemaakt, waar nodig gerepareerd en met hennep en warme lijm 
teruggeplaatst.

hoofdwerk links hoofdwerk midden hoofdwerk rechts



Het pijpwerk

Beschrijving van de pijpen

Het pijpwerk was compleet aanwezig en is vrijwel ongewijzigd. De enige 
zichtbare ingrepen in het pijpwerk waren nieuwe voeten voor alle houten pijpen. 
De voeten waren onprofessioneel van afgeschuurd bezemsteelhout gemaakt. Ook 
hier vermoeden wij houtwormaantasting als oorzaak voor deze ingreep. 

Uit de belettering van de pijpen van de Fluit 4' en de Fluit d'Amour 4' bleek, dat 
deze stemmen vermoedelijk al tijdens de bouwfase drie tonen; van a naar c', 
opgeschoven werden.

Het metalen binnenpijpwerk is gemaakt van 78% lood, 21,5% tin, 0,098% koper 
en 0,34% ijzer. De frontpijpen hebben wat de verhouding tin lood aangaat precies
het omgekeerde dit heeft 78% tin, 21,5% lood 0,3% koper en 0,2% ijzer. Dank 

voor deze metingen aan de RCE en Wim Diepenhorst.

  De restauratie van de pijpen

De pijpen werden allemaal schoongemaakt. De metalen pijpen werden 
vooral uitgedeukt en kleine beschadigingen zijn gesoldeerd. Voeten en 
labium waren vrijwel overal goed, alleen de bovenranden waren door het 
stemmen veelal beschadigd. In de Fiool de Gambe werden 5 voetpunten 
vervangen, die door loodcorrosie aangetast waren.

krant van Fluit 4'C

pijpwerk hoofdwerk

voet houten 
pijp, foto T.J.



De frontpijpen waren erg lelijk. Er waren vele deuken te zien en sommige pijpen waren lichter 
dan anderen. Ook zaten de pijpen vol met vlekken. Uiteindelijk werden de frontpijpen 
nauwkeurig ontdeukt en met schuurpapier, staalwol en metal polish tot nieuwe glans gebracht.

Pas na de eerste intonatie werden de bovenkanten van de open pijpen gedeeltelijk vervangen, dit 
om te kunnen beoordelen, of de sterkte van de pijpen met de oorspronkelijke lengte goed uit 
komt. Uiteindelijk werden rond de 95 pijpen van een nieuw bovenstukje voorzien.

Het papier onder de hoeden van de metalen pijpen konden wij handhaven. Dit bleek origineel 
krantepapier te zijn dat door Hardorff was aangebracht. 

De houten pijpen werden schoongemaakt en allemaal op dichtheid gecontroleerd. De pijpen zijn 
met veer en groef in elkaar gezet. Voor het grootste gedeelte werden de pijpen met warme lijm 
uitgelijmd. Afwijkend van de aangetroffen situatie werden de stoppen met vilt en leer ingepast.

De voeten werden gehandhaafd.

De intonatie

De intonatie werd in nauwe samenwerking met Theo Jellema uitgevoerd. Onze vooronderstelling 
was, dat aan de intonatie geen ingrijpende veranderingen plaatsgevonden hebben. Daarom 
werden vooral de sterkte en de aanspraak gecontroleerd en waar nodig bijgewerkt.

Wij troffen het orgel aan met een winddruk van 74,5mm en een toonhoogte van 432,5 Hz bij 
18°C.

De balggewichten bestonden uit dakpannen, stukken ijzer en resten baksteen.

Voor de vergelijking hebben wij van onze collega orgelmaker uit Leeuwarden de volgende hun 
bekende winddrukken medegedeeld gekregen: Kimswerd 70mm, Deinum 82mm, Britsum 81mm,
Scharnegoutum 82mm, Menaldum 80mm, Oosterend 78mm, Ysbrechtum 73mm, Kubaard 66mm
(uitzondering), Easterlittens 72mm.

Proefondervindelijk werd de winddruk op 71mm vastgesteld. Hier leek ons het beste evenwicht te
zijn tussen sterkte en glans van de klank en spanning. Ook was hier de lengte van de open 
metalen pijpen het beste. De toonhoogte staat op 431,5Hz bij 18°C.

Het orgel werd zuiver gelijkzwevend gestemd.





Medewerkers

Winold van der Putten, Ingrid Noack-Kirschner

Christian Besel, Harm Kirschner, Edzard Knoke

Bijwerken beschildering kas en snijwerk: Helmer Hut, Beerta

Restauratie snijwerk Tico Top, Kruisweg

Houtdraaiwerk, reconstructie schroeven Joachim Noack, Berlin

Rudi van Straten, Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed

Adviseur Theo Jellema
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