




Tussen Rijn en Lek 1989 4. - Dl.23 4 De dispositie van dit orgel is als volgt: Hoofdwcr k Prcslant 8' (discant) Gedekt 8' Prestant 4' Gcmshoorr i4' Octaaf 2' Scxquialter Jl (discant) Mixtuur 1 1/3'11-IV Dulciaan 8'b/d Pedaal Bourdon 16' Gedekt 8' Rugwerk Holpijp 8' Roerfluit 4' Prestant 2' Ouint 11/3 Vox Humana 8&quot; (nog niet geplaatst) Koppelingen ManuaalkoppelPedaal-Hoofdwerk In het hoofdwerk zijn maar liefst vier registers opgenomen met een pres-tantmcnsuur, de Prestant 8', de Prestant 4', het Octaaf 2' en de samenge-stelde vulstem Mixtuur 1 1/3. Daarnaast telt ook het rugwerk twee pres-tantregisters, de Prestant 2' en de vulstem Ouinl 1 1/3. Alles bijeen eenvoor een klein orgel zeer omvangrijk prestantenkoor. Voorts is het hoofd-werk uitgerust met een pregnant klinkend tongwerk, de Dulciaan 8'. Dc/estemmen kunnen worden aangevuld of afgewisseld met de (iedekt

8&quot;, eenregister met gedekte labiaalpijpen, de (iemshoorn 4' met een hybridemensuur en de Sexquialter II als samengestelde vulstem. In het rugwerkzijn nog een open en een gedekt fluitregister, de Holpijp 8&quot; en de Roerfluit4'. De Vox Humana is nog niet geplaatst. De pedaalrcgisters, de Bourbon16' en de (Jedekl 8', bestaan beide uit gedekte pijpen met een fluitmcnsuur.Deze dispositie maakt het orgel met name zeer geschikt voor het spelen vanbarokmuziek. De orgelkast en ook de registers van het hoofdwerk zijn danook een kopie van het uit 1711 daterende orgel te Ried (Friesland). Daar-aan zijn registers in het rugwerk en pedaalregisters toegevoegd. Het orgelte Ried bezit een loos rugwerk en een aangehangen pedaal.



Tussen Rijn en Lek 1989 4. - Dl.23 4 Het orgel van de Oude Kerk te Werkhoven&quot; Het door de firma J.J. Vollebregt & Zoon uit Vught vervaardigde balustra-deorgel boven de westelijke toegang van de kerk uil 1862 is een geschenkvan Baron van Heeckeren, wiens wapen op de middentoren van de orgel-kast prijkt. In 1976 onderging het orgel, dat nog in zijn originele staatverkeerde, een grondige restauratie door de firma Gebr. Van Vulpen teUtrecht. Het orgel telt twee preslantregisters, een Prcstant 8' en eenOctaaf 4', die het orgel zijn voorname klank geven, twee gedekte fluitre-gisters, een Bourbon 8' en een Gedekte fluit 4&quot; die een zeer zachte enigszinsgedempte klank opleveren en twee hoge, open fluitregisters, de Nachthoorn2&quot; en de Flageolet 1&quot;, die wat helderder van klank zijn. De torens van deorgelkast suggereren de aanwezigheid van

pedaaircgisters, maar deze zijnslechts aangebracht voor de sier. Het pedaal van het orgel is aangehangen.Dit eenvoudige orgel is vooral geschikt voor begeleiding van de kerk/ang. Dispositie Prcstant 8' Bourbon 8' Octaaf 4' Ciedekte fluit 4' Nachthoorn 2' Flageolet r Aangehangen pedaal. Zie voorts (i. Vermeer, De Oude of Sint-Stevenskerk te Werk-/j«ve/i, Zuthpen, 1977. 8



Tussen Rijn en Lek 1989 4. - Dl.23 4 Hel orgel in de N.H. kerk te Werkhoven. f oio: Ton van de Ven. Utrecht,G. Vermeer (kunsthistoricus).


