Van de orgelcommissie (2)
In de vorige aflevering hebben we u beloofd om na het geplande overleg op 20 februari jl. opnieuw te
rapporteren over de voortgang van de werkzaamheden aan het pijporgel voor de Eben-Haëzerkerk. We
kunnen u echter niet meer informatie verstrekken als datgene wat we van de orgelbouwer en onze adviseurs
krijgen aangereikt. De afstand naar Wohlen in Zwitserland is te ver om daar regelmatig een bezoek te brengen
en de vorderingen van nabij mee te maken. Niettemin was er een goed contact met de orgelbouwer Edskes op
20 februari jl. Hierbij waren ook onze adviseurs de heren den Hollander en den Engelsman aanwezig. De heer
Edskes heeft uitvoerig verslag gedaan van de demontage van het orgel in Hellerup in Denemarken. Zoals eerder
gezegd waren er tegenvallers en meevallers. Al met al een tevreden orgelbouwer over de gang van zaken tot
op dit ogenblik. Met dankbaarheid mochten we vernemen dat alles zonder persoonlijke ongelukken is
verlopen. Voor het overleg heeft de orgelbouwer een aantal bespreekpunten aangeleverd die aan de orde zijn
geweest. Dat betreft allereerst het verslag van de demontage waarover we u inmiddels het een en ander over
hebben verteld. Ten aanzien van de werkplanning is aan de hand van een uitgewerkte tekening van de opzet
van het orgel gekeken naar de beschikbare hoogte. Hieruit bleek dat de middentoren zal moeten worden
ingekort maar dit is esthetisch verantwoord. Verder moest er nog gekeken worden naar de constructie van de
bestaande vloer. Inmiddels is gebleken dat de ondergrond waarop het orgel wordt geplaatst voldoende
draagkracht heeft en dus geen probleem vormt om het orgel te kunnen dragen. Het is momenteel nog niet
goed aan te geven wanneer het orgel zal worden geplaatst. Ondanks de vertraging die is ontstaan door het
vertrek van één van de beste medewerkers van de orgelbouwer zal niettemin worden getracht om de verloren
tijd zoveel mogelijk in te lopen. In een volgend overleg zullen we hier meer over horen. Voor het schilderwerk
van de kast van het orgel zal er mogelijk een beroep worden gedaan op vrijwilligers. De orgelbouwer hecht er
grote waarde aan dat de kleuren zorgvuldig worden gekozen en in harmonie zijn met de kleurstelling van de
kerkzaal. Hiervoor zal door onze adviseurs een vrijblijvend advies worden gevraagd bij een firma die
gespecialiseerd is in het schilderen van orgels en kerkinterieurs. Ook zal lofwerk, wat met de hand wordt
gesneden, in het orgelfront een plaats krijgen. De orgelbouwer zal hiervoor een ontwerp maken zodra het orgel
in de kerkzaal is geplaatst. Naar aanleiding van een aantal voorbeelden zal ter plaatse worden bekeken wat het
beste past bij de architectuur van het orgel en het geheel van de ruimte waarin het orgel is geplaatst. Zodra
bepaald is hoe het lofwerk er uit komt te zien zal er contact worden gezocht met eventuele vrijwilliger(s) die
een bijdrage willen leveren aan de vervaardiging van het lofwerk. Het orgel bestaat uit een aantal kasten die
een plaats krijgen op de orgelgalerij. Hierdoor ontstaan een aantal vrije doorgangen tussen de kasten,
waardoor het mogelijk is om van de ene zitgalerij naar de andere te lopen. Van deze mogelijkheid mag alleen
gebruik worden gemaakt bij calamiteiten en is aangegeven als vluchtroute. Alle andere doorgangen worden
afgesloten omdat deze niet openbaar zijn en alleen toegankelijk voor de organist. In de rondvraag worden nog
een aantal zaken van technische aard besproken waar met name de aanwezige organisten gebruik van hebben
gemaakt. Door de orgelcommissie zijn in overleg met de orgelbouwer en de adviseurs diverse besluiten
genomen en zaken vastgelegd wat de uitvoering betreft. De gemeenteleden die hierin zijn geïnteresseerd
kunnen zich te allen tijde wenden tot de secretaris van de orgelcommissie of één van de organisten. Tenslotte
wordt er nog gevraagd om een excursie te maken naar de orgelbouwer in Zwitserland. De heer Edskes nodigt
ons daartoe van harte uit en zal zelf het moment aangeven wanneer dit interessant is en er ook echt iets te
zien is. We hopen u als gemeente met dit verslag van de bijeenkomst met de orgelbouwer van nuttige
informatie te hebben voorzien. De volgende aflevering mag u Deo Volente verwachten zodra er weer
ontwikkelingen te melden zijn die voor u als meelevend gemeentelid van belang kunnen zijn. De Heere gebiede
er Zijn onmisbare zegen over.
A.C. Lokker, voorzitter.

