




Tussen Rijn en Lek 1989 4. - Dl.23 4 pedaal met pneumatische windla-dcn aan weerskanten van de kas.Hel is nu veranderd in een orgelvan een heel andere slijl: de Cornelis tot /wijgen gebrachl, door afsnij-den op opschuiven van hel pijpwerkzijn klank en loonhoogle veran-derd. Het orgel is aan de liturgischebehoeften en aan een romantischideaal aangepast. Een Voix Cclestcop het /wclwerk bekroont de meta-morfose. 1978: ingrijpende restauratie Omstreeks 1'^7() wordt er gespro-ken over een restauratie van hetorgel. Duidelijk wordt echter, datde/e niet hel instrument van deMonicakerk /al betreffen: de paro-chie /al namelijk worden samenge-voegd met de Nicolaasparochic, en Hel or^vl in tic Monicakerk Ie Uirccfit. Folo:Cicniccntclijkc .4-chicfcliensl, Uircchl. de Monicakerk /al aan hel kerkelijkgebruik worden onttrokken. Voorde sloop van de kerk wordt het orgel gedemonteerd

en voorlopigopgeslagen. De nieuwe bestemmingvoor hel instrument wordt de rooms-katholieke St. Nicolaaskcrk die methel oog op de komst van het Bal/orgel ingrijpend wordt gerestaureerd endaardoor een betere akoestiek krijgt. Het orgel wordt door de fa. Vermeu-len uil Weert gerestaureerd en in de Nicolaaskcrk geplaatst. Adviseurs /ijndr. M.A. VenIe en Hans van der Harst. Uilgangspunt bij de restauratie ishel terugbrengen van het orgel in de staat van 1758. De in de loop der jarenverdwenen onderdelen worden naar Bal/-factuur bijgemaakt: de tractuurwordt geheel gereconstrueerd, de oude rode kleur wordt weer aangebracht,de Trompet en een aantal pijpen van Preslant 8', Bourdon 16', Roerfluit 8'en Mixtuur worden in stijl nieuw gemaakt, de oude toonhoogte wordthersteld, de lol /wijgen gebrachte Cornet en hel dubbelkoor van de Pres-tant worden weer sprekend gemaakt,

en de uit drie spaanbalgen bestaande 12









Tussen Rijn en Lek 1989 4. - Dl.23 4 V'oor het bovenstaande artikelwerd gebruik gemaakt van dedissertatie van Gert Oost, &quot;Deorgelmakers Batz, een eeuworgelbouw in Nederland&quot;; vanartikelen van restauratieadvi-seur Hans van der Harst in hetmaandblad &quot;Het Orgel&quot; en vanmededelingen van de heer P.M.Heijmink Liesert teSchalkwijk. Secretariaat &quot;Stichting vrien-den van het Balzorgel te Schal-kwijk&quot;: A.C. Bosboom, Biesterlaan 17..^99HKG Schalkwijk, tel.034I)<)-166S. Hel eerste door de stichtinggeorganiseerde concert zalplaatsvinden op vrijdag 5 janu-ari 1090. De Domcantorij uitUtrecht en Domorganist JanJansen zullen dan concerteren. Biilz- orgel in de Si. Mu liuelskerk te Sclialkwijk. foto: Agnes de Kok. 16


