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van het orgel in de kerkruimte.

Het orgel is oorspronkelijk rein-pneumatisch in 1927 gebouwd 
door fa. N.A. van Dam te Utrecht.
In 1957 werd het uitgebreid en geelektrificeerd door fa. A.M. 
de Graaf, destijds wonende te Ede. Derhalve is de tractuur nu 
elektro-pneumatisch.
Nadien is niets gewijzigd.
De dispositie omvat 17 stemmen, inklusief de twee afgeleide 
stemmen, zie het pijpwerk.
De kast is gemaakt van vurenhout en geschilderd, de bovenkant 
is afgedekt met - plastieGeen sporen van aktieve houtworm.
Het zwelwerk ten behoeve van het tweede manuaal is eveneens 
gemaakt van vurenhout en mechanisch werkend.



blad 2

WINDWERK:
1 - de motor verkeert in goede staat,

het rolgordijn is aan revisie toe.
2 - de kanalen zijn voor het grootste deel van vurenhout en in

goede staat.
- enkele kanalen zijn van papieren ronde buis.

3 - de schepbalgen (spaanbalgen) verkeren in redelijke staat
en kunnen met de voeten bediend worden.

4 - de twee magazijnbalgen zijn redelijk, maar de schapenleren
vouwen zijn lek.

5 - de stotenbreker van de fagot is eveneens lek.
6 - het systeem van de windladen, voor beide manualen verdeeld

in een c - en cislade, is de pneumatische kegellade, 
werkend op inlatende wind.

- de afstelling van de membraanlatten is niet bij alle goed 
mogelijk.

- de membranen zijn aan vervanging toe.
7 - de tremulant is een zogenaamde dubbelslag tremulant,

werkend op beide manualen, en werkt goed.
8 - de kondukten van het naast de laden geplaatst pijpwerk

zijn van lood.

REGEERWERK
1 - geelektrificeerd tot de klavierkastjes.
2 - de elektrische tractuur blijkt onbetrouwbaar zoals:

- afstelling van de pedaalkontakten niet goed 
mogelijk.

- dito de koppelingen.
- een provisorische exstra aarding ten behoeve van 

pedaalkontakten is tussentijds aangebracht.
3 - het pneumatische deel is aan revisie toe.

- de membranen zij voor het grootste deel versleten.
4 - de loden buisjes van de klavierkastjes tot de relais zijn

los ingeklemd.
5 - de staat van de klaviatuur is redelijk.
6 - het pedaal is mechels, de dis ligt onder de dis.



blad 3
p i j p w e r k ;
Pedaal: van c groot octaaf t/m f'. 
subbas 16'

gedekt 8'

octaaf 8' 
koraalbas 4'

fagot 16'

- hout gedekt
- aanspraak van enkele pijpen is niet goed.
- unit van subbas 16'
- doorgebouwd octaaf is van orgelmetaal gedekt.
- zink open, geheel in het front geplaatst.
- unit van octaaf 8'.
- doorgebouwd octaaf is van orgelmetaal open.
- geheel van orgelmetaal
- bekers trechtervormig, enkele ingedeukt.
- aanspraak van enkele traag.

Manuaal I: van c groot octaaf t/m f 
prestant 8'

holpijp 8'

octaaf 4'

fluit 4'

octaaf 2'

mixtuur

trompet 8'

- zink van c groot t/m b klein octaaf,
- orgelmetaal van c' t/m f'''.
- gedeeltelijk geplaatst op de lade en

gedeeltelijk daarnaast in de kast bij de
speeltafel.

- hout gedekt van c groot t/m b groot octaaf,
- orgelmetaal gedekt van c klein t/m f'''.
- goed.
- orgelmetaal geheel
- goed.
- orgelmetaal geheel,
- gedekt van c groot t/m c'',
- open conisch van cis'' t/m f'''
- 3 stuks pijpjes hebben tinpest.
- orgelmetaal geheel
- enkele pijpjes voorzien van stembuisjes.
- redelijke staat.
- orgelmetaal geheel
- enkele pijpjes niet goed.
- 3 sterk van c groot t/m b klein octaaf
- 4 sterk van c' t/m f"'.
- stevels van orgelmetaal
- bekers van zink van c groot t/m f klein octaaf

enkele gekropt.
- bekers van orgelmetaal van fis klein t/m f'''.
- klinkt wat brutaal.



blad 4
Manuaal II 

roerfluit 8' hout gedekt van c groot t/m b groot naast 
de lade.
orgelmetaal gedekt van c klein t/m b'x'. 
orgelmetaal open cilindrisch van c'x' t/m

gamba 8'

prestant 4' 

guint 2 2/3

woudfluit 2'

terts 1 3/5 

dulciaan 8' -

zink naast lade van c groot t/m b groot, 
zink van c klein t/m f klein, 
orgelmetaal van fis klein t/m f'''.
zink van c groot t/m b groot octaaf, 
orgelmetaal van c klein t/m f'''.
cilindrisch
orgelmetaal van c groot t/m dis groot, 
zink van e groot t/m a groot, 
orgelmetaal van ais groot t/m f'''. 
minder goede staat.
conisch
orgelmetaal geheel 
goed.
orgelmetaal geheel, 
goed.
cilindrisch
zink van c groot t/m f klein, 
orgelmetaal van fis klein t/m f''' 
klinkt goed.

Algemeen:
stemming: gelijkzwevend, is aan een generale stembeurt toe. 
intonatie: incidenteel afwijkend.

Veenendaal,
J.M.van den Bosch.


