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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1978. - Dl.8 - 43 - Hess (een manuscript dat bewaard bleef in het Ge-meente Museum te Den Haag) dat Johann GasparFriedrichs uit Gouda dit orgel in 1821 bouwde. Hetwerk bestond volgens Gabry uit een hoofdwerk met devolgende dispositie: bourdon 16' disc holpijp 8' viola di gamba 8' disc quintadeen 8' octaaf 4' nachthoorn 4' octaaf o 1 cornet 4 sterk dulciaan 8' Daarnaast had het een &quot;borstwerk&quot; met als dispo-sitie: prestant 8' gehalveerd holpijp 8' fluit 4' quint 3' octaaf 2' mixtuur 2-3 sterk vox humana 8' tremulant Het instrument had een klavieromvang van C totf''', pedaalomvang van C tot d'', 3 blaasbalgen en2 afsluitingen. Dit &quot;borstwerk&quot;, dat klaarblijke-lijk onder in de kas geplaatst was en de dispositievan een zelfstandig instrument had, bleek inderdaadeen ouder instrument te zijn, dat Friedrichs had op-gekocht uit de Waalse Kerk

te Naarden. Een toevoe-ging van Gabry maakt het verdere verloop van dehistorie van dit orgel niet duidelijker. Volgenshem werd het orgel na de bouw van het Batz-orgelergens in Zeeland geplaatst. Dit lijkt in tegen-spraak met de berichtgevingen in het kerkarchief.











Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1978. - Dl.8 48 matiek, die traag is en iedere fantasie vermag tedoden. Toch klinkt het niet onaardig. De kern vanhet hoofdwerk klinkt nog oud. Inspectie van het pijpwerk levert tenslotte eenboeiend overzicht van de geschiedenis van hetinstrument. Een beschrijving van de huidige dis-positie met enige voorlopige gegevens over het pijp-werk sluit het verslag van deze speurtocht af. Hoofdwerkprestant 8' pijpwerk in het front uit ver-schillende perioden, grotendeels19e eeuw, wellicht 1846;uit het binnenpijpwerk blijkenverschillende verschuivingen tehebben plaatsgehad;van Friedrichs 1821;wellicht 1846; van Friedrichs; de 12 kleinstepijpjes conisch open, 1821;van Friedrichs, 1821;van Friedrichs, 1821;oudste register van het orgel,1779 Joh. Baars; zeer zwaar lodenpijpwerk met fraaie letterinscrip-ties; Van Leeuwen, 1962;P. van Dam, 1926.

holpijp 8'bourdon 16'nagthoorn 4' octaaf 4'octaaf 2'quint 3' mixtuur 4 sterk,trompet 8' , Bovenwerkholpijp 8' flute dolce 4'prestant 4' 1 octaaf van hout, overige pijp-werk metaal, 20e eeuw;gemaakt uit de diskant van debourdon 16' van Friedrichs, 1821,aangevuld met zeer zwaar lodenpijpwerk van Baars;vanaf F de salicionaal 4' vanStulting en Maarschalkerweerd uit1846, grootste pijpen uit 1962;



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1978. - Dl.8 - 49 - viola di gamba 8', 1924;woudfluit 2' ,1962. Pedaal subbas 16', hierin enkele oude metalen pijpen, moge-lijk uit 1779. Onder in de orgelkas liggen nog enkele niet ge-bruikte zware loden pijpjes. Voorts is het orgel van manuaal-, pedaal-, sub- ensuperkoppels, van een tremulant op het hoofdwerk(vinding van de huidige organisti) en van vaste com-binaties voorzien. Ook bij het eindresultaat van deze speurtocht vraagje je af of je de kerkvoogdij van Boven-Hardinxveldmoet feliciteren met dit orgelbezit. Zo'n bezit brengtvele consequenties met zich mee. Het meubel en hetvele historische pijpwerk vragen nu eenmaal om sleep-laden met mechanische traktuur. De huidige inrichtingen het vele waardeloze pijpwerk ontroven het histo-rische materiaal zijn waarde. Een geheel nieuwe op-bouw is de enige oplossing om het instrument een eigengezicht,

passend bij zijn interessante oorsprong terugte gevenl Gert Oost -o-o-o- Nadat deze zomer het laatste stukje gevonden was vande puzzle rondom de herkomst en verblijfplaats van hetin 1843 afgedankte orgel uit de Oude Kerk, schreef drGert Oost, musicoloog te Bunnik, op ons verzoek het vo-renstaande artikel. Daarvoor onze hartelijke dank. L.V.



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1978. - Dl.8 - 50 - Het huidige orgel van de Oude Kerk te Zeist, in 1843gebouwd door de orgelbouwers J. Batz en Co. teUtrecht


