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Botterdam,
Den ffel Ed. Geb. Heer

P . Lamaison van Heenvliet,
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1917.
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ïïel Ed. Heer!
Ingevolge Uw vereerend verzoek beb ik het genoegen U hier, naar de ter plaatse ver
zamelde gegevens, opgave te mogen doen en omscbryving met schetsontwerp te mogen gevei
voor een rein pneumatisch kerkorgel, geheel compleet inet onderhouw, orgeloksaal ®et op
gang, enz.
Hoewel het uitwendige betrekkelyk byzaak is, dient er ook te dien opzichte eenige aanwyzittg te zyn, zoodat teekening en foto zyn bygevoegd.
Waar het omgaat is het inwendige, dat van superieure kwaliteit moet zyn om een onberif
pelyk blyvend functioneeren, onder alle omstandigheden te kunnen waarborgen.
Door artistieke bewerking van in eigen ateliers gemengü metaal, kan de innige fynheid
de solostemmen worden gebracht en die volheid in het ensemble waaraan ons fabrikaat «i
zyn reputatie dankt.
Als dispositie is voor het nieuwe instrument het volgende ontworpen:
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Prestant
Bourdon
Roerfluit
yiola
Voix Celeste
Octaaf
ffoudfluit
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Mixtuur

4 sterk.

Tremulant.
Octaafkoppel.

P E D A A L .
11.

Subbas

16 voet (.

12.

Koppel Ped. Manuaal.

Combinatieknoppen voor „Volle werk’
, „Forto”, „Piano”, Aflosser.
Registers als drukkers, vlak boven <e klaviertoetsen gemonteerd. (Door onze nieuwe
passing van het tuimelsysteem is de minste vingerdruk voldoende om ze oogenblikkelyk,
zelfs onfer het spel, in werking te stellen.
De windlade van het orgel zal van ee?ste soort kurkdroog Slavonisch eikenhout worden
construeerd, pypenstokken en apparattn van Spaanscb mahonie.
Het binnenpypwerk zalj een gegarandeeri gehalte aan Banka Tin bevatten van 45$» de fro

Het windtoeste.1 zal bestaan uit een ruim berekend dubbel reservoir met twee aanvoer of
voedingsbalgen, alles dubbel belederd #et eerste soort schapenleder.
Voor de pneumatische inrichting zullen buizen van vertind hardlood zonder naad, worden
gebezigd.
Het orgeloksaal wordt over de gebeele kerkbreedte aangebraeht ter diepte van 2.25M.
gen doorloopende bint van 30 x 10 e. M. zal beide kerkmuren met ankers verbinden, onder
het orgel worden twee kolommen geplaatst.
In deze bint en den torenmuur zullen dwarsbinten worden verbonden waarover een vloer van
plafond van kraaldeelen aangebracht, aan de voorTer weerszyden van het orgel komt een balustrade in boogvorm van paneelwerk met triplexpaneelen.
Ben en ander hoeft niet te worden aanvaard als bet niet aan de hoogste eisehen voldoet.
Twintig ,jaar absolute garantie wordt op het instrument verleend.
Transport, reis en verblyfkosten zyn in den prys begrepen, bygeleverd wordt een afslui
ting over het klavier en een muziekkastje van gepolyst Spaanseh mahonie, eikenhouten organistbank.
Prys voor bet complete werk f2800.00 (twee duizend acht honderd gulden).
My tot het geven van meer uitvoerige inlichtingen gaarne bereid verklarend, heeft inmid
dels de eer te mogen zyn,
met alle Hoogachting gaarne Uw dw. dienaar:

