


Tussen Rijn en Lek 1989 4. - Dl.23 4 Voor 1954: orgelbalkon en org el mei de preekstoel er nog onder. Collectie: A-ie van der CSaag. september 1839 werd het wederom in gebruik genomen. In 1911 verklaarde de orgelbouwer Sanders dat er niets meer aan het orgel te doen was en dat een nieuw orgel aangeschaft moest worden. Een jaar later kreeg de orgelbouwer Jan de Koff opdracht van dekerkvoogdij een nieuw orgel te bouwen. Het is misschien interessant hier tevermelden dat Jan de Koff in 1902 het bedrijf van Johan Frederik Witte hadovergenomen en door hem opgeleid was. J.F, Witte had het bedrijf op zijnbeurt overgenomen van zijn vader Christian Ciotlieb Friedrich Witte die hetbedrijf in 1849 van de gebr. Batz had overgenomen na eerst bij hen gewerktte hebben als meesterknecht. Gelukkig heeft Jan de Koff in 1912 een ook voor die tijd ouderwetsen degelijk

orgel gebouwd. In die tijd was de pneumatische tractuur in op-komst, een techniek die de firma de Koff later veelvuldig heeft toegepast.Was dit toen ook in Bunnik gebeurd dan zou het orgel niet in die bruikbarestaat geweest zijn waarin het nu is. In het orgel zijn invloeden van De Koff's leermeester Witte tebespeuren. Het front heeft een duidelijke overeenkomst met het front vanhet voormalige orgel van de Pieterskerk in Utrecht. Ook de constructie vande balgen en de windladcn loont aan dat Jan de Koff is opgeleid door deorgelbouwer Witte.



Tussen Rijn en Lek 1989 4. - Dl.23 4 Na 1954: orgelbalkon. De preekstoel is verplaatst. foto: A'ie van der (kiug, I9HH. De dispositie was als volgt: Hoofdinanuaal Bovenmanuaal Bourdon 16' Salicet 8' (in feite Vioolprestant) Prestant 8' Holfluit 8' Roerfluit 8' Viola 8' Octaaf 4' Roerfluit 4' Octaaf 2' Trompet 8' Pedaal Subbas 16' (transm.) Behalve de gebruikelijke koppelingen was het gehele orgel geplaatst in eenzwclkast en was het voorzien van een tremulant die over het gehele orgel 3



Tussen Rijn en Lek 1989 4. - Dl.23 4 werkte. Op advies en onder leidingvan Lambcrl Ernc werd het orgel in1968 gerestaureerd en mede naarhet toen geldende ideaalbeeld vanhet barokorgel gewijzigd. Zo werdde zwelkast verwijderd, op eenkantsleep werd een Mixtuur 3 tot 4sterk op het hoofdmanuaal bijge-plaatst en bovendien werd de Viola8' van het bovenmanuaal vervangendoor een Woudfluit 2'. Hel resul-taat was dat het orgel nu aanmerke-lijk beter geschikt voor de begelei-ding van de gemccntezang en rede-lijk geschikt is voor spelen vanbarokmuziek. Wat hebben we nu in de oudedorpskerk van Bunnik? Een bij-zonder orgel? Ik geloof het niet.Wel is hel een degelijk orgel, meteen mooie warme klank, voor wat A' N.H. kerk te Bunnik 1939/1954 foto: A-ie van der Ciaag. betreft intonatie en geluidssterktevoortreffelijk aangepast aan de akoestiek van de kerk en

uitermategeschikt voor de gemeentezang.Bovendien laai hel zien hoe Jan de Koff in hel begin van deze eeuw heeftgebouwd volgens de lessen van de orgelbouwer Wille. Lang is gedacht daldit orgel hel eersle is dal Jan de Koff zelfstandig gebouwd heefl; dit blijklc'hter niet waar te zijn: in Lexmond staat een De Koff-orgel uil 1911. Bunnik,C'.F.W. Rietveld (organist van de oude dorpskerk te Bunnik).


