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Addendum 1 

Mutaties orgeldispositie en voorzieningen 2008-2016. 

Harskamp is zeer content met het pijporgel en het voorziet in de 

nodige behoefte. Toch ontstonden er na enkele jaren gebruik, 

wat stille wensen wat betreft de voorhanden zijnde registers, of 

eigenlijk het ontbreken daarvan. In die behoefte kon worden 

voorzien door de opties op een Cornet IV en een Trompet 8”, 

welke laatste op later tijdstip door de organisten zelf is 

aangeschaft. Een andere stille wens behelst de Basfluit van het 

nevenwerk. Zoals vermeld in de oorspronkelijke dispositie, loopt 

de Basfluit tot c”, eigenlijk incompleet. Dit bracht de 

consequentie met zich mee, dat er te weinig draagkracht aan-

wezig was voor bijvoorbeeld uitkomend Cornet of Trompet op 

het hoofdwerk (dit was overigens vooraf bekend). De gedachten 

gingen dan ook uit naar een uitwisseling van de Basfluit tegen 

een Prestant 8 ‘. Hierover is eind 2010 overleg gevoerd met de 

orgelbouwer B vd Weerd. Dit overleg heeft, tot vreugde van de 

organisten, in 2010/2011 geleid tot uitwisseling van genoemde 

registers. Dit hield echter wel in, dat er een gedeelte externe 

windlade gerealiseerd moest worden, om het volledige Prestant 

register kwijt te kunnen. De 12 grootste pijpen van de Basfluit, 

werden overigens gebruikt in het Prestant register. Dit alles 

heeft geleid tot een (draag) krachtiger geheel en een uitbreiding 

van de mogelijkheden van registreren. 

Verder zijn er uit praktisch oogpunt enige loop- of stembruggen 

aangebracht. 

Ook is er een vochtmachine opgesteld om, voornamelijk in de 

winter wanneer er warme en droge lucht in het kerkgebouw ge-

blazen wordt, het vochtgehalte op zo'n 50 procent te houden. 

Dit om het scheuren van vooral de houten windladen en andere 
onderdelen, tegen te gaan. 

Het eindresultaat van dit alles is dat Harskamp een mooi vol-

waardig orgel verkregen heeft voor de nodige begeleiding van 
de samenzang in de eredienst. 

T. van Vliet 1-3-2016 
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Addendum 2 - orgel HHG Harskamp 

MUTATIES MECHANIEKEN EN DISPOSITIE 2016-2018. 

Dit addendum bevat het vervolg van wijzigingen betreffende het 
orgel van de HHG te Harskamp. 

Omdat het orgel in zijn geheel is overgeplaatst zonder enige 

restauratie van constructies en mechanieken, kwamen er na 

verloop van tijd toch zaken aan de orde. De toenmalige 

onderhoudsfirma wees ons erop, dat de huidige constructie van 

pedaalwindlade en pijpenrek niet meer betrouwbaar was en 
nodig herzien moest worden. 

1. Werkzaamheden 2016 

Toen dit duidelijk aangegeven was, werd er in de laatste 

maanden van 2015 overleg gepleegd, een offerte uitgebracht en 

akkoord bevonden. 

Op 22 februari van 2016 werd er gestart met de 

werkzaamheden en de afronding hiervan vond plaats op 27 

februari 2016. 

Het volgende is uitgevoerd: 

■ De constructie is deels vernieuwd en deels verstevigd. 

■ Nieuw hoedenpapier is op de Gedekt 8' aangebracht. 

■ De hardheid van de Subbastoon is herzien 
■ De ontbrekende ‘klein fis' van de Subbas is aangevuld. 

Ook werd aangegeven dat in de toekomst de register- en 

toetsmechaniek ook de nodige aandacht moeten krijgen. 

2. Voorwerk vervolgrenovatie 

In augustus 2016 stipt men dit aandachtspunt weer aan. Het 

wordt tijd daar iets aan te doen. In september volgt het verzoek 

van de organisten om een offerte aangaande de genoemde 

mechanieken uit te brengen, waarna in diezelfde maand de 
offerte wordt ontvangen. 

Hieruit blijkt dat de verbetering de nodige kosten met zich 

meebrengt. Er wordt besloten om bij meerderen prijs op te 
vragen. 

Dan wordt de firma Boogaard uitgenodigd, waarop vervolgens 

eigenaar Ide Boogaard een bezoek brengt op 16 november 

2016. 

Naar aanleiding hiervan is er een indicatie van de mogelijke 
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werkzaamheden en vindt er op 3 december overleg plaats. Op 

12 december wordt er een dag besteed aan een nauwkeurige 

inspectie van diverse mechanieken met als doelen om te kunnen 

aangeven welke weg te bewandelen (vervanging of 

vernieuwing) en het voorbereiden en zicht krijgen op 

bijkomende werkzaamheden, om een zo nauwkeurig mogelijke 

offerte neer te kunnen leggen. 

Op 19 december wordt de offerte uitgebracht, waarop een flink 

- eigenlijk niet verwacht - bedrag, vermeld staat. Wel betekent 

dit dat na een eventuele uitvoering ervan wij een orgel hebben 

wat naast het reguliere onderhoud weer tientallen jaren vooruit 

kan. Uiteraard komen er vragen naar boven aangaande de 

offerte, welke op 30 december netjes en afdoende door Ide 

Boogaard beantwoord zijn, met als aantekening dat de 

uitvoering van het werk ook gesplitst kan worden. Dat houdt 

overigens wel in dat er dan werkzaamheden twee keer moeten 

plaatsvinden, bijvoorbeeld pijpwerk aanbrengen en weer 

verwijderen. 

3. Werkzaamheden 2017 

Op 1 maart 2017 gunt de kerkvoogdij aan de firma Boogaard 

het werk. Het zal uitgevoerd worden met de nodige hulp van 

vrijwilligers. Op 20 maart wordt de planning vastgesteld en men 

start in mei met het op- en inmeten van diverse constructies, 

waarvan het tekenwerk in de maanden mei, juni, juli en 

augustus wordt afgerond. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 1. Tekening registermechaniek 
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Daarna vervaardigt men het ijzerwerk en start men in de kerk 

op 13 november 2017. Bij het maken van de planning is er 

gesproken over oplevering voor de kerst. Dit is ook 

gerealiseerd, want tussen 15 en 19 december is er gestemd en 

geïntoneerd. 

Wat de dispositie betreft, kunnen we aantekenen dat de Octaaf 

2' van het nevenwerk geruild is tegen een Woudfluit 2'. Dit 

omdat er op het hoofdwerk ook een Octaaf 2' aanwezig is. 

Omdat het pijpwerk toch al van de windlade af was, kon deze 

ruil tegen geringe kosten plaatsvinden. Dit is een welkome 

aanvulling in de dispositie. 

Het resultaat van alles mag er zijn: een totaal vernieuwde regis- 

termechaniek, een herziene en aangepaste toetsmechaniek en 

een toevoeging van een mooie Woudfluit als register. Wederom 

tot tevredenheid van de organisten, maar bovenal ten dienste 
van de erediensten! 

 

Fig 2. Nieuwe registermechaniek  
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Fig 3. Wellebord toetsmechaniek 
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Hoofdwerk: Prestant 8, Viola 8 Octaaf 

4, Holpijp 8 Octaaf 2, 

Roerfluit 4 Cornet iii st, 

Nasard 2 2/3 Mixtuur 2-3 

st, Trompet 8 

Nevenwerk: Gamba 8, Prestant 8' c 

Woudfluit 2, Roerfluit 4 

Dulciaan 8, Quint 2 2/3 

Pedaal: Subbas 16, Octaaf 8 Gedekt 8 

Speelhulpen: Manuaal koppel 

Pedaal koppel 

Tremulant
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