Stichting Vrienden van De Dorpskerk Woubrugge

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief # 6

De Stichting Vrienden van De Dorpskerk Woubrugge is opgericht 21 februari 2020. De stichting
heeft als één van de doelstellingen: Het in stand houden van het rijksmonument De Dorpskerk
in Woubrugge en het cultureel erfgoed dat zich in en om De Dorpskerk bevindt.
Op onze website vindt u alle informatie over onze stichting, het Mitterreither orgel en de actie
adopteer een orgelpijp.
Hierbij onze nieuwsbrief #6 met een gedetailleerd fotoverslag van de
restauratiewerkzaamheden bij Gebr van Vulpen in Utrecht waarvoor dank aan Bert den Hertog
voor de duideijke uitleg bij de foto's. CvK ontvangt extra subsidie "klinkend erfgoed" en update
stand van de financiële zaken aktie adopteer een orgelpijp.

Voortgang van de restauratie
Onderdeel van het restauratieplan is een kleurenonderzoek. Kleurendeskundigen hebben de
afgelopen weken nader onderzoek gedaan om kennis te verkrijgen over de originele
beschildering en kleurgeschiedenis van de orgelkas. Uit de voorlopige rapportage blijkt dat wel
9 á 10 verschillende kleurlagen zijn te onderkennen. De komende maand wordt hun definitieve
advies verwacht. Op grond van dit advies zal beslissing worden genomen over de kleurstelling
en over het behoud van het authentieke karakter van de orgelkas.
Ondertussen vorderen de werkzaamheden in de werkplaats van de orgelrestaurateur goed. Na
vergelijkend onderzoek van de orgeladviseurs is alle informatie voor het in stijl reconstrueren
van ontbrekende delen verzameld. Ook is toonhoogte en -stemming in overleg met de
organisten bepaald. In de werkplaats van Van Vulpen kon daarmee de volgende fase ingaan,
namelijk de opbouw van de orgelkas in de montagehal. Pijpwerk- en windladeherstel is
vergevorderd.

In deze twee foto's een 'resultaat' van een onderzoek naar de
herkomst van de pijpen op het tweede klavier: de foto met het
lichtbruine, geverfde en wat gehavende pijpje is van
Woubrugge (voor restauratie).
De donkerbruine onveranderde, met inscriptie H.8 (bij blauwe
pijl )(zij het iets groter) is uit het Knipscheer-kabinetorgel in de
RK kapel in Melissant. De factuur van deze pijpen (en ook het
vele andere vergelijkingsmateriaal uit dit orgel) maakt het
vrijwel zeker dat Knipscheer in Woubrugge het tweede
manuaal gemaakt moet hebben.

Deze foto is van het ongerestaureerde pedaalklavier.
Hier zien we totaal afgesleten toetsen, en een niet zo fraaie
aluminium lat die er later op is geschroefd. Ook rammelde het
pedaal vanwege afgesleten viltjes

Op deze twee foto's pijpen uit de orgels in Noordwijk en
Strijen. Het gaat om een zgn. tongwerk, waarbij een
metalen lipje tegen een, meestal metalen, 'lepel' trilt en zo een
soort Trompetgeluid maakt.
Het bijzondere van de verdwenen Dulciaan in Woubrugge is
dat de lepel van hout moet zijn geweest (zo vonden we dat in
diverse beschrijvingen). Die houten lepels zijn nog maar in 2
orgels te vinden: de Knipscheer orgels in Strijen en Noordwijk
(nog een aanwijzing dat het tweede klavier wel
door Knipscheer moet zijn gemaakt).

Op de twee detailfoto's zien we die metalen lepels waarop
de metalen lipjes trillen, de ene (Noordwijk) waarbij de
behuizing en lepel uit beukenhout is gemaakt, de andere
(Strijen) waarbij de behuizing van metaal is maar de lepel van
palmhout. Voor Woubrugge is de laatste waarschijnlijk
vanwege de beperkte ruimte een beter voorbeeld ( en
klonk ook beter).

Deze foto is van de balgen in Waddinxveen (1809), die als
voorbeeld zouden kunnen dienen voor de nieuw te maken
balgen in Woubrugge

Deze fotois van de originele Knipscheerregisterknoppen
in Noordwijk, die ook als voorbeeld kunnen dienen voor
Woubrugge.

In deze foto's zichtbaar dat de toetsen door nieuwe opdik hun
oorspronkelijke vorm weer hebben, dit alles gepolijst en in de
lak, met een nieuwe messing lat, de toetsen zelf met nieuw vilt
en leer ingevoerd voor een geruisloze werking.
Dit is dus het gerestaureerde pedaalklavier!
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Ook het uiterlijk van het orgel (hier deel van de orgelkas) krijgt
een nauwgezette restauratie in de werkplaats van Van Vulpen.

Financiële zaken
In september 2021 hebben het College van Kerkrentmeesters (CvK) een aanvraag ingediend
voor subsidie op grond van de nieuwe subsidieregeling ‘Restauratie Klinkend Erfgoed’ van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).
In deze aanvraag voor subsidie op grond van de nieuwe subsidieregeling is ook een budget
opgenomen voor herstel van het front- en snijwerk. Het RCE heeft ook deze kosten subsidiabel
gesteld.
Op 21 januari 2022 ontvingen wij het verheugende bericht dat het RCE ons een subsidie heeft
toegekend van 30 % van de subsidiabele kosten. Hierdoor is de totale restauratie
vooralsnog geheel gefinancierd.

Schenking
Van een genereuze schenker is een zeer specifiek cadeau ontvangen, in de vorm van een
bedrag om daarmee het tweede klavier te verrijken met een Woudfluit 2'.
Dit extra register past goed in het bestaande karakter, en zal in passende stijl worden
bijgemaakt. Hiermee is het orgel completer dan ooit!

Aktie Adopteer een orgelpijp: Stand 31 januari 2022
Periodiek willen wij verslag doen van het verloop van de aktie.
Per 31 januari 2022 zijn 204 (was 198) orgelpijpen geadopteerd en zijn diverse giften met of
zonder naam op onze bankrekening en via iDeal bijgeschreven.
Totaal € 40.800 (per 5 november 2021 € 39.125) Een prachtige voortzetting van deze aktie,
allen hartelijk dank die hieraan hebben bijgedragen!

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@vriendendorpskerkwoubrugge.nl toe aan uw adresboek.

