
'Wil

NTEUVq T,EIDSCHE COURAIfï

Instrument otn trots op te zíjn

Ceref. Kerlc van Sassenheim
beleefde grote avond

Wf I  I  .  7 1 Vatr  der Heyden te lkens met voorbeel '

w aarcleuoL nleuln or geL werd, :::; ï:,5ï-;1" i"" ï:i;"xi':i"ï&ï
.  7 |  ï  

l . i jkhecten van hun orgel .  Het  bazuin '

Ln gebruík genorïLen ïïi'ïï,i""ï,*ï1,i,ï1""' 
verwekte daar'

LTEr IVÁs voon de Gereformeeïd.e Kertc uan sassenheím een sc,hone u-IïÏr,#"ïlr"'l-lr:#:;ti'J'i:;::;t lr-J. o.uond, Een nieuw graot orgel uerd, in gebrui.k genoríren. Ten rnínste: xan eniae rornqnti,sche eïernenten) 1n
praktisch nieuw. Van het oud,e materi.aal is nog uel het één en and"e.r- ge- iío"i, ,í,èrnen u1t d.e gehele litera.
bruikt,, rnaar het produkt, dut na de uerbouusing ontstond, ís uíterlqk en ,i i i 'r*i l te doen,Datkanuanuele
uooral, ook i,nneflqk iets ni,euws. De Èlank heeft in f eite een ander k$akter. *áa"ríi rrgels echt nief, word.en ge-
WeLisztsaar is rnen, wat, dat betreft, ni,et o,I te rigoureus tewerlc gegaan. Níet )ààá-. dá"r;* ís het ook ,an erninen-
alle bruggen, noar het rotnantisch,e aehtedand, ztj* oerbvand- 

, te betekews ?roor het eulturele lepen
De Gemeente was in massa opgeko- | Gebfekenl Ln ae gertueente en uerre omgeuing.

ïïiï,.ïi-J,1Ï',.[" --;,'"r"3"ïiï."i"u""ï | -*' ::ff31ï S"*ï"ï:ïl"fiï]"'*'f"0"ï; I3Z;,:;:::Xïr'ïl:;:;i'i::i:'iiliep de temperatuur t" 
i: J:.on..:.""-lï | .t*i"gen in de speeltafel, 

"""u""á-ir"". 
| *"n" uerschijning. Men lcan er ftLet

::i:i"i#,ïjïï'ï""":i"-"ll:ïï "':i.j"ïl I 1.il^ met het reiierijk *"ardeËï-pil-l ;;; íiits op zEit
van d.e bezoekere *"rd'J" ï"i-iïifi"i I matische svsteem' en het ol"_:l.do_:"* 

I verscheiclun" hur"n, die zich bijzon.;;;"* ". 
;-:,1 ïi$3,ïiy,f:1ïs--iËï1"ilï.'"""'io*]l :::,i:.t*r*:#3::ï"fii.1ï l:'l
Dhnltl -Bovendien voldeed de romantischu-,it:l Aà"f.*oo.a van de heer Van der Heyceo

De muziekvereniging j:",,":j-",^_:::l i1iï,:ii*:"I*'* l'ff':oilïÍ:ï;, {ff| :;;,*:: g..t';:;_ï.,":f'ïil ,,ï
twintig zon-. en feestdagen lang orgetl r,"*l etctlrischsron".h"t .pouÈmit*, 1 ;::ï].,;; het orgel aan de kerkeraadèn organisi tijdens de godsdienstoef.-l iràin"*.de nadelen.van beidningen vervins, zat in 'oi-àr,,;;;t;;*l ii}i;:* ;-;; ooo"duru,,," tíil""ffi1 

::;"Í:tii"f"luï?,i;.f"llj11'3:l"i::aan opgesteld. Ds. P. D'5;::"t.1^"-ïj^l; 
I N"-i."" het orgel ook op u"tr 

"trt""o I il",ï"" ï',.gunirtunu"reniging, de herenmuzikanten in eeu geestige .. toespraal( |  worgen bespeeÉ, De speel,-.^r -.^ó+ | rrr(srus v'

op bijzonder sympatÀieke 
-wijze 

loe_ge, | ;"#' in de uitersre 
""*rrt"rirjlii-ï"ïï; 

I w. A.. Houtman en Chr. HanegraafÍ, de
sproken en bedankt. Er.yas. voor,hetl  c; iàïr: ,  zodat db, organist r,ei-"orÈ u*l g:_t"rbï1er, de heer Leeflarig en zi in
korps gecollecteerd en dig in3lmetgll ii.iri'-rr""rt op het.titurgi""rr 

"à"t".i- l:?1: 
en^in het biizonder ook de into'

had duizend gulden opgebracht. Ja, I
de sassenheimse Gererormeerden zftten, I o* aan de onu"rrt"*r""rt 

"iu | 
"ï:l $: :ff'*ï";ti::ï"i: de avond

als het er op aan komt, niet aan hun I van de klank onder de galerij tege- | teiaae, dankte dan weàr de volijverige
geld vast. Dat hsdden ,zij trourvéns ll I mo'et te komen, werd het orgel uitge- | commissie van beheer, vooral de hercn

::Ïlfflï,t:, Ï:ff::".#ï:r"il*"i"ïïi I P"",lg met een rugposirtief. -rici"11tl 
w Bergman en André Àrentshthorst'

het bedras, dat hot ta"'"ioil"r *'ereae,l l"1l1l 
een naarirr zonder (d" 

-*:ln:o,ïl lrnproaisaties
zèIr bijeen te brengen. I kelijke) inhoud. De moderne organistl ^_ _--i,ri"t 

""""u"--"íi"i-r-ook dc Dlarrsvorransanil-tlirrgent 1 nouoi immers zijn rug tila"fi'h";l ,"tDi:r,"Ï::lï: ïftl"*ïo*""u:frï"it;
de hecr L. vro l)uyn, troog woortlen I spelen niet meer naar dit werk ge-l 

"i"*á"" 
o"" hei orgel demonstreerde.

van grote waarilerlng tc horen voor lwend, De andere werken zijn: hetl afzonderlijk, in comÍinatie en ia dc
zijntrouwcnbékwernh:tl v,"11,1r"3 

lhoofdwerk (miódelste klavier), hetl verschitleiile ,,werken".
weri l . i l lo i l rnl la conorGto vêrtoltst |  -----,----- ' -  ,- '^------,-  r-r- !-  .  . l
ner dc eonblcdlng"*ï"-t"ri"'lïr"ï | 

zwelwerk (bovenste klavier)-en hetl 
- lf,l hrildon heel srr.ag rle moscgt-

va,n dc nlcule. urrc'vrcri--muir"t- lpedaal. Het oude orgel had 23 regis-l hctlm lcron Lcrrnc!.iloor mtdttcl vu
sncyolopoath. I ters. het nieuwe heeft er 3g I o:1 untel yoorgGdr.sieá oraclyr'lrll.D

Dd heer C. van cler llciden, lid vaal Voot de pijpen zijn de getallen 1400 1 ult allerlei perioilen' Ile'lailruk' illc

de commissie van terreeï gJ eelr u* | 
"" 

2600. Het nieuwe instrument is met I wc nu- krcgcn, wan tlct .volledlg 3o'
;c-;iil;ií";;;;il;;ltï" ""'"i"u.ieen 

voldoende aantal "ut't"**"o ""'-l i-"i":-^Ylt-Itlt-Y"oi-bÍi}-":.t-"tk*
rvirigswerkziamheden ."r, 

"tt 
de con I rijkt. Dit betekent een teruggrijpen naar I 

cen ko.rtbaar bezlt. Ilc lhtolrtlo lGcL

structie van het o"rrrierl*a"--orË"r, á.t l àË- 
"e'0""o*antische 

periode I ll. oohtct wat rohcrp. ,.ilc totrílklank

nog niet zó oud *"r. 
'ï""*J"à.rtir 

| 
-;; - 

| tets tc dtroog. _glsrchien worilt hèt

iair is voof, êen orgel werkelrjk geenl yOOfbeeldenl 
l$lto 

op alên iluut w*í mllit*. EGt

iose reeÍtijtt. tvÍaar èu' su"o"d initru- | De orsanist, de heer A. M. .Kêuninc I .g[tijffj';itLïï:jri:ï]rii:ï:i:
ment is het eigenliik nooit geweest ltaï" nu à) puim zevenend.ertig J"", ,1l5"l onrt*,t hct arkê onregirrmagghelit vGÍ-

zijn taak met bekwaamheid v-ervult),-l raadt.
i l lustreercle de Xoespraak van de heer I
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