•

Het nieuwe orgel
in de Hersteld Hervormde
Eben Haëzerkerk te Ouddorp

•

•
“Een stadsorgel voor een (oud)dorp”
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Voor de bouw van het orgel werd een bestaand orgel uit de kerk te HellerupKopenhagen DK aangekocht. Dit werk werd door de Deense firma TroelsKrohn in resp. 1956 en 1970 vervaardigd. Op de basis van dit instrument en
met gebruikmaking van de nog bruikbare materialen, is het ‘nieuwe’ orgel
voor Ouddorp geconcipieerd.
Het orgelfront is ook architectonisch en proportioneel op de kerkruimte in
de Eben Haëzerkerk aangepast en geoptimeerd. Hiervoor werden o.a. de
buitenste zijvelden (niet functioneel en met blinde pijpen voorzien) van de
pedaaltorens verwijderd. De onderlinge afstanden tussen de verschillende
werken, werden gereduceerd en op de ruimtelijke verhoudingen, die ter
beschikking stonden, aangepast.
In het rugpositief werd als omkering van het hoofdwerkfront een spitse
middentoren ingevoegd, waarmee het gehele orgelfront een klassieke indeling, waarbij in ieder manuaalwerk 3 spitse torens en 2 vlakke velden,
kreeg. Het verloop van de labiën van de frontpijpen is aan de architectuur
aangepast en weerspiegelt in het aanzicht de plattegrond van het orgel.
Het orgel heeft een zogenaamd “Hamburger Prospekt”, d.w.z. met een klassiek zichtbare werkopstelling. Centraal in het midden in het hoofdwerk met
de Prestant 8 voet vanaf groot C in het front geplaatst, daaronder bevindt
zich de speeltafel en achter de rug van de organist is het rugpositief als
vooruitspringend, solistisch werk geconcipieerd.
Hoofdkenmerk in een “Hamburger Prospekt” zijn de zelfstandige vrij opgestelde pedaaltorens die eveneens in een zeer solistische positie het werk
flankeren, met de Prestant 16 voet in het front. Het pedaalspel (ook wel
geheel solistisch) is het meest orgel eigen aspect van het musiceren op dit
instrument. Dit weerspiegelt zich ook in de dispositie en in het orgelfront.
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Het derde manuaal is achter het hoofdwerk geplaatst, een opstelling die al
in “Werckmeisters Orgelprobe”(1698) als ideale positie voor een derde manuaal wordt genoemd. Dit werk is tevens zwelbaar een reeds in de barokke
periode ontwikkelde methode om de orgelklank nog een extra dynamische
mogelijkheid te geven. Ten tijde van Georg Friedrich Händel zijn werken
in Londen, waren dergelijke “swell”-inrichtingen reeds in orgels en zelfs in
clavecimbels (!) te vinden. In het Nederlandse orgelbouwboek “De Orgelmaaker” van Jan van Heurn, waarin vooral de 18de eeuwse bouwmethoden
worden beschreven, worden deze zwelwerken al specifiek genoemd. De
algemeen verbreide mening dat een zwelwerk een romantische, respectievelijk 19de eeuwse uitvinding was, is onjuist. Om het derde manuaal in
Ouddorp te kunnen plaatsen, moest dit werk van een nieuwe onderkast en
achterwand worden voorzien.
Achter het orgel is de geheel nieuwe windvoorziening geplaatst, met drie
keilbalgen, nieuwe windkanalen, drosselventielen,
inclusief de nieuwe ventilator en twee tremulanten.
Het orgel is uiterlijk qua
kleurstelling, harmonisch
op de ruimte afgestemd.
Visueel en auditief is het
orgelfront met passend
massief eiken blinderingswerk gecompleteerd.
In de speelmechaniek
zijn alle eikenhouten win3

kelbalken (met messing
winkels) vernieuwd en is
de mechaniek nieuw aangelegd, met kortere resp.
directere verbindingen in
de tractuur. Alléén de klaviaturen (met gecorrigeerde
en verfraaide bakstukken),
het koppelmechanisme en
de houten welborden zijn
hergebruikt.
De registermechaniek is
geheel nieuw en rein mechanisch aangelegd. De
nieuwe speeltafel is in eikenhout vervaardigd met
registerknoppen in ebbenhout.
De windladen zijn aan de onderzijde van nieuwe eikenhouten ventielkasten
voorzien. Aan de voorzijde zijn deze met een naar ons patent gemaakte
zelfsluitende eiken ventielkastendeksels voorzien. Aan de bovenzijde zijn
nieuwe eiken dammen en slepen gemaakt en waar noodzakelijk ook de
pijpstokken vernieuwd.
Klank en Intonatie:
De dispositie met drie manualen en pedaal, 40 registers, was in eerste aanleg typisch voor zijn tijd, zeer Neo (pseudo) Barok aangelegd. Om een
fraai klinkend en passend instrument voor de nieuwe kerk in Ouddorp te
kunnen realiseren werden volgende werkzaamheden uitgevoerd: nieuwe
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gecorrigeerde dispositie, met nieuwe stemmen, o.a. de tongwerken, etc.
Totaal nieuwe mensuratie (o.a. door verschuivingen en geheel nieuwe posities van het pijpwerk). Nieuwe winddruk, nieuwe opsneden, kernspleten,
voetopeningen. Het elimineren van alle overlengtes en stemkrullen. Hierbij
werden alle registers in een harmonisch en proportioneel sluitend mensuurmodul samengevoegd en aangepast. Alleen op deze wijze is het mogelijk pijpwerk van zo’n heterogene oorsprong tot een welklinkende eenheid
te laten samensmelten. Willekeurige samenvoegingen van stemmen resp.
mensuren, van welke kwaliteit en oorsprong ook, kunnen nooit zonder de
juiste aanpassingen tot een harmonisch sluitend geheel gevormd worden.
Alle open pijpen zijn nu op toonlengte afgesneden en de gedekte registers
zijn nu op toonlengte dicht gesoldeerd. Iedere pijp is in zij positie extra gefixeerd, dit ter bevordering van de stem stabiliteit van het instrument.
Iedere pijp van de kleinste tot de grootste toe, is speciaal op de akoestiek
van de ruimte ter plekke geïntoneerd. Geprefabriceerde intonatie, zoals heden ten dage gebruikelijk, wordt zo geheel vermeden. Op deze wijze kan
een exact op de ruimte geïntoneerd orgel worden gerealiseerd en dit was
ook de wijze van klankgeving van de oude meesters.
De totaalklank van een goed geïntoneerd orgel is gebaseerd op het evenwicht en de proportionaliteit tussen: Graviteit, Brilliantie en Poëzie, deze
drie hoofdpunten van de klankbeleving resulteren in een cantabele (zingende) klank met veel souplesse en een vrijwel onbegrensde mengkwaliteit
van de registers onderling.
Hoofdkenmerken
van de reeds bovengenoemde klank-drie-éénheid zijn:
a. een stralende en jubilerende (zilverachtige) bovenklank
b. gepaard met een lieflijke en meditatieve rust en stilte
c. en het geheel gebaseerd op een vol en dragend basfundament

5

Wat het laatste en belangrijke punt betreft, komen in het algemeen de pedaaldisposities er zeer bekaaid af. De optimale basfunctie van het pedaal
speelt ook een uitermate belangrijke rol in het begeleiden van de zingende
gemeente, een eis waaraan een goed kerkorgel in eerste instantie moet voldoen. De draagkracht van het basfundament en de vocaliteit en duidelijkheid van de klank zijn daarin een eerste vereiste.
De zingende gemeente wordt begeleid door een natuurlijk instrument,
waarvan we kunnen zeggen dat het uit en met dezelfde lucht (Lat. ventus
= adem, lucht, ziel) ademt als de zingende gemeente en het stof der aarde
waaruit het gemaakt is daarmee wordt bezield en tot een eenheid daarmee
wordt gebracht. Dat maakt vooral het orgel tot de “koning” van alle muziekinstrumenten (W.A. Mozart).
Moge in deze belangrijkste opgave dit orgel in uw kerk ter ere van God zijn
dienst nog lang vervullen en moge het Woord en de klank niet alleen uw
oor, maar vooral ook uw hart vervullen.
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Mede namens mijn medewerkers wil ik U mijn grote dank uitspreken voor
de mogelijkheid dit orgel te bouwen en tevens ook voor de zeer goede samenwerking met allen.

Soli Deo Gloria
Bernhardt H. Edskes
Orgelmaker
Juni 2015
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Dispositie:
3 manualen HW, RP, ZW, Ped,
40 Registers
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hoofdwerk C-g’’’
Quintadeen 16’
Prestant 8 vanaf C in het front
Gemshoorn 8’ C-H ged.
Octaaf 4’
Fluit 4’
Quint 3’
Superoctaaf 2’
Mixtuur V-VI
Cornett III disc.
Trompet 8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zwelwerk C-g’’’
Gamba 8’
Roerfluit 8’
Prestant 4’
Fluit douce 4’
Nasard 3’
Octaaf 2’
Woudfluit 2’
Terts 1 3/5
Ruispijp III
Hobo 8’

Trem. D
Trem. F

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rugpositief C-g ‘’’
Holpijp 8’ C-H hout
Quintadeen 8’
Prestant 4’
Roerfluit 4’
Octaaf 2’
Quintfluit 3’
Sesquialter II
Scherp III
Dulciaan 8’

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pedaalwerk C -f ’
Prestant 16’ vanaf F (C- E ged.)
Subbas 16’ hout
Octaafbas 8’
Gedekt 8’ C-H hout
Roerquint 6’
Octaaf 4’
Nachthoorn 2’
Mixtuur IV
Bazuin 16” C-H houten bekers
Trompet 8’
Schalmey 4’

Stemming:
Stemming evenredig zwevend,
toonhoogte a 440 Hz.

Koppelingen:
HW+RP
HW+ZW
Ped+HW
Ped+RP
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•
“Een stadsorgel voor een (oud)dorp”

