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Het	  is	  al	  weer	  lang	  geleden	  dat	  ik	  voor	  het	  eerst	  werd	  geconfronteerd	  met	  het	  
fenomeen	  orgel.	  Als	  kind	  van	  ongeveer	  vijf	  jaar	  oud	  ging	  ik,	  meestal	  met	  mijn	  
moeder,	  naar	  de	  Koninginnedagkermis	  die	  ieder	  jaar	  in	  mijn	  woonplaats	  
Hengelo	  (o)	  plaatsvond	  en	  waar	  traditioneel	  de	  draaimolen	  van	  Gigengack	  
stond	  opgesteld	  aan	  de	  Wetstraat	  achter	  de	  Hema.	  In	  die	  draaimolen	  stond	  een	  
orgel	  dat	  mijn	  aandacht	  trok	  door	  de	  felle	  muziek	  en	  de	  mooie	  kleuren	  van	  het	  
front.	  Ik	  weet	  nog	  heel	  goed	  hoe	  ik,	  als	  het	  even	  kon,	  op	  het	  paard	  in	  de	  
binnenring	  van	  de	  draaimolen	  plaatsnam	  om	  zo	  steeds	  rondjes	  te	  kunnen	  
draaien	  rond	  het	  kermisorgel.	  Op	  rustige	  momenten	  kon	  het	  voorkomen	  dat	  je	  
eindeloos	  mocht	  draaien	  op	  een	  enkel	  kaartje	  waarbij	  ik	  het	  voordeel	  had	  dat	  
mijn	  moeder	  zelf	  ook	  kennelijk	  bevlogen	  was	  door	  het	  kermisorgel	  dat	  zich	  in	  
die	  carrousel	  bevond.	  Toen	  ik	  iets	  ouder	  werd	  vertelde	  ze	  vaak	  over	  het	  
verleden,	  dat	  zij	  als	  klein	  meisje	  ook	  al	  in	  die	  draaimolen	  had	  gezeten	  met	  
hetzelfde	  orgel	  en	  dat	  zij	  de	  muziek	  zelfs	  nog	  herkende.	  De	  vader	  van	  Tonny	  
Gigengack	  kwam	  vroeger	  over	  de	  vloer	  bij	  de	  ouders	  van	  mijn	  moeder	  die	  een	  
schoenmakerij	  runden	  in	  stad	  Delden.	  Zij	  kreeg	  dan	  de	  opdracht	  de	  herstelde	  
schoenen	  naar	  Gigengack	  te	  brengen	  en	  ontving	  dan	  meestal	  een	  aantal	  
vrijkaartjes	  voor	  de	  draaimolen.	  Toen	  ik	  in	  leeftijd	  en	  ontwikkeling	  weer	  een	  
aantal	  jaren	  verder	  was	  en	  op	  zich	  niet	  meer	  in	  de	  carrousel	  vertoefde	  bleef	  
mijn	  aandacht	  voor	  deze	  attractie	  bestaan.	  Op	  de	  septemberkermis	  was	  de	  
draaimolen	  ook	  een	  jaarlijks	  terugkerend	  gebeuren	  en	  natuurlijk	  kon	  ik	  het	  niet	  
laten	  om	  dan	  te	  gaan	  kijken	  en	  luisteren	  	  naar	  het	  orgel	  dat	  zijn	  pittige	  klanken	  
uitstrooide	  over	  het	  kermisterrein	  aan	  de	  markt.	  Vooral	  in	  de	  avond	  als	  de	  
draaimolen	  verlicht	  werd	  door	  talloze	  lampen	  was	  het	  een	  genoegen	  om	  naar	  
te	  kijken.	  In	  het	  front	  van	  het	  orgel	  stond	  de	  naam	  A.	  Ruth	  und	  Sohn	  Waldkirch	  
i.	  B.	  Ik	  fantaseerde	  volop	  wat	  dat	  zou	  kunnen	  betekenen	  en	  waar	  het	  zou	  
liggen.	  In	  ieder	  geval	  klonk	  het	  in	  mijn	  optiek	  heel	  geheimzinnig.	  In	  de	  loop	  van	  
de	  jaren	  bleef	  de	  interesse	  aangaande	  orgels	  in	  het	  algemeen	  groeien.	  De	  
technische	  achtergronden	  leerde	  ik	  kennen	  toen	  ik	  bij	  toeval	  via	  de	  organist	  
van	  de	  St.	  Lambertuskerk	  in	  Hengelo(o)	  betrokken	  raakte	  bij	  
stemwerkzaamheden	  en	  vrijwilligerswerk	  aangaande	  het	  spelende	  houden	  van	  
het	  orgel	  dat	  zich	  op	  dat	  moment	  niet	  in	  al	  te	  beste	  staat	  bevond.	  Vele	  avonden	  
heb	  ik	  met	  de	  organist	  doorgebracht	  om	  te	  sleutelen	  aan	  het	  binnenwerk	  van	  
het	  orgel	  en	  al	  doende	  ontdekte	  ik	  steeds	  meer	  over	  de	  werking	  van	  dit	  
instrument.	  Gedurende	  mijn	  studie	  in	  Utrecht	  kwam	  ik	  bij	  toeval	  in	  aanraking	  



met	  het	  museum	  Van	  Speelklok	  tot	  Pierement	  dat	  natuurlijk	  meerdere	  keren	  
werd	  bezocht.	  In	  de	  tijd	  dat	  ik	  mijn	  vrouw	  leerde	  kennen	  maakten	  wij	  kleine	  
dagtochtjes	  met	  de	  bus	  en	  aldus	  kwam	  ik	  samen	  met,	  toen	  nog	  mijn	  verloofde,	  
terecht	  in	  Giethoorn	  waar	  zich	  een	  klein	  museumpje	  bevond	  onder	  de	  naam	  
‘’De	  Speelman”	  	  Hier	  bevonden	  zich	  een	  paar	  kleine	  orgeltjes	  en	  dat	  was	  voor	  
zover	  ik	  het	  mij	  nu	  nog	  kan	  herinneren	  het	  moment	  dat	  ik	  besloot	  maar	  eens	  
iets	  te	  gaan	  bouwen.	  Veel	  stelde	  dat	  echter	  niet	  voor	  en	  ik	  kwam	  door	  het	  
gebrek	  aan	  vaardigheden	  niet	  verder	  dan	  het	  maken	  van	  een	  aantal	  kleine	  
fluitjes	  die	  op	  een	  windlade	  stonden	  en	  met	  een	  strook	  papier	  van	  gaatjes	  
voorzien	  direct	  werden	  aangeblazen	  middels	  een	  buis	  die	  met	  de	  mond	  moest	  
worden	  aangeblazen.	  Het	  geheel	  zag	  er	  best	  aardig	  uit	  maar	  meer	  dan	  een	  leuk	  
knutselwerkje	  was	  het	  achteraf	  bezien	  niet.	  Wel	  jammer	  dat	  ik	  geen	  van	  deze	  
experimenten	  nog	  in	  mijn	  bezit	  heb.	  Mislukking	  op	  mislukking	  volgde	  maar	  de	  
drijfveer	  om	  toch	  zelf	  ook	  ooit	  een	  werkend	  orgeltje	  te	  bouwen	  liet	  mij	  niet	  los.	  
Ondertussen	  bleef	  ik	  jaarlijks	  terugkomen	  op	  de	  september-‐	  en	  oranjekermis	  
van	  Hengelo	  om	  te	  luisteren	  en	  te	  kijken	  naar	  het	  kermisorgel	  van	  Gigengack.	  
De	  kermisorgels	  verdwenen	  voor	  zover	  ik	  ze	  nog	  heb	  mogen	  meemaken	  en	  ook	  
Kulpe	  verdween	  met	  zijn	  Bruder-‐	  orgel	  en	  draaimolen	  van	  de	  Hengelose	  
kermis.	  Tot	  een	  aantal	  jaren	  geleden	  was	  Tonny	  nog	  steeds	  met	  orgel	  in	  de	  
carrousel	  te	  vinden	  maar	  ook	  dat	  behoort	  inmiddels	  tot	  het	  verleden	  en	  gaan	  
orgel	  en	  draaimolen	  gescheiden	  door	  het	  leven.	  Maar	  ook	  hier	  verscheen	  het	  
orgel	  ,	  nu	  in	  een	  mooie	  wagen	  opgesteld,	  weer	  op	  de	  Hengelose	  kermis	  en	  
natuurlijk	  bleef	  ik	  ook	  nu	  komen.	  Intussen	  zijn	  de	  jaren	  verstreken,	  ben	  ik	  al	  
bijna	  twintig	  jaar	  getrouwd	  en	  vader	  van	  drie	  opgroeiende	  kinderen,	  wonend	  in	  
Groenlo.	  En	  natuurlijk,	  hoe	  zou	  het	  anders	  kunnen,	  in	  het	  bezit	  van	  enige	  kleine	  
orgeltjes.	  	  Vele	  mislukkingen	  zijn	  nog	  gevolgd	  op	  mijn	  allereerste	  bouwsels	  
maar	  de	  aanhouder	  wint	  uiteindelijk.	  Nu	  was	  het	  mijn	  ultieme	  wens	  een	  
cilinderorgeltje	  te	  bouwen	  en	  dan	  het	  bij	  voorkeur	  geheel	  met	  de	  hand.	  Dit	  
eigenlijk	  voortkomend	  uit	  het	  feit	  dat	  ik	  nauwelijks	  over	  gereedschappen	  
beschikte.	  Daarbij	  wist	  ik	  vooraf	  dat	  ik	  een	  aantal	  beperkingen	  zou	  moeten	  
respecteren	  die	  verstrekkende	  gevolgen	  voor	  het	  bouwproces	  zouden	  kunnen	  
hebben.	  Hoe	  dat	  zou	  gaan	  uitpakken	  kon	  natuurlijk	  nog	  niet	  worden	  gezegd	  
omdat	  ik	  nooit	  een	  dergelijk	  instrument	  had	  gebouwd.	  Wel	  hadden	  diverse	  
mensen	  mij	  gewaarschuwd	  dat	  ik	  mij	  een	  enorme	  klus	  op	  de	  hals	  zou	  gaan	  
halen	  als	  ik	  zou	  gaan	  bouwen	  volgens	  het	  mij	  voor	  ogen	  staande	  idee.	  De	  



beperkingen	  dan	  maar	  eens	  op	  een	  rijtje	  gezet:	  Ten	  eerste	  is	  daar	  het	  probleem	  
van	  het	  ontbreken	  van	  een	  technische	  achtergrond.	  Lastig	  als	  je	  berekeningen	  
moet	  maken	  en	  technische	  gegevens	  moet	  interpreteren,	  voor	  zover	  die	  er	  zijn.	  
Ten	  tweede	  beschik	  ik	  niet	  over	  een	  groot	  machinepark	  met	  een	  draaibank	  en	  
bestaat	  het	  gereedschap	  uit	  niet	  meer	  dan	  een	  doorsnee	  pakket	  met	  zaagjes,	  
schroevendraaiers	  ,	  stanleymes	  en	  dat	  soort	  dingen.	  Dan	  is	  er	  gebrek	  aan	  tijd	  
want	  met	  een	  volle	  baan	  en	  drie	  kinderen	  blijft	  er	  niet	  echt	  ruim	  tijd	  over	  om	  
rustig	  te	  kunnen	  werken,	  los	  nog	  van	  het	  feit	  dat	  je	  niets	  rustig	  kunt	  laten	  
liggen.	  De	  kinderhandjes	  wisten	  er	  dan	  wel	  raad	  mee!	  Inmiddels	  had	  ik	  wel	  de	  
beschikking	  weten	  te	  krijgen	  over	  een	  klein	  lintzaagje	  en	  een	  
kolomboormachientje.	  Wat	  je	  daar	  allemaal	  mee	  kunt	  en	  vooral	  wat	  je	  er	  
onbedoeld	  mee	  kunt	  na	  enige	  inventiviteit	  is	  bijna	  onvoorstelbaar.	  Daarmee	  
kom	  ik	  op	  de	  voordelen	  die	  ik	  had	  en	  nog	  veder	  heb	  ontwikkeld:	  Daar	  is	  ten	  
eerste	  het	  doorzettingsvermogen.	  De	  wil	  om	  iets	  te	  bezitten	  maar	  wat	  zo	  niet	  
te	  koop	  is	  kan	  je	  een	  heel	  eind	  brengen	  en	  dan	  zijn	  veel	  problemen	  kennelijk	  
toch	  te	  overwinnen.	  Daarnaast	  ben	  ik	  heel	  goed	  geworden	  om	  met	  het	  zoeken	  
naar	  alternatieven	  toch	  een	  acceptabel	  resultaat	  te	  bereiken.	  Als	  docent	  
beeldende	  vorming	  is	  een	  ander	  voordeel	  dat	  je	  binnen	  een	  school	  altijd	  moet	  
zoeken	  naar	  alternatieve	  en	  creatieve	  oplossingen	  omdat	  voor	  veel	  zaken	  de	  
geldelijke	  middelen	  ontbreken	  en	  dus	  ook	  de	  materialen	  en	  gereedschappen	  
die	  je	  graag	  zou	  willen	  hebben.	  Tekenen,	  schilderen	  en	  handvaardige	  zaken	  
vormden	  voor	  mij	  geen	  enkel	  obstakel	  en	  ook	  enige	  muzikale	  kennis	  met	  
betrekking	  tot	  het	  notenschrift	  is	  een	  voordeel	  gebleken.	  Gewapend	  met	  het	  
boek	  van	  Herbert	  Juttemann	  werden	  de	  eerste	  voorbereidingen	  getroffen	  en	  
wederom	  een	  aantal	  ten	  dele	  mislukte	  deelprojecten	  gefabriceerd.	  Zou	  een	  
normaal	  mens	  de	  strijd	  allang	  hebben	  opgegeven,	  bij	  mij	  gaf	  het	  mislukken	  juist	  
de	  aanmoediging	  om	  vooral	  door	  te	  gaan.	  En	  zo	  leerde	  ik	  balgjes	  bouwen,	  
fluitjes	  maken,	  ventielen	  en	  veertjes	  maken	  en	  diverse	  zaken	  uit	  de	  
rommeldoos	  omzetten	  tot	  bruikbare	  onderdelen.	  Vindingrijkheid	  is	  een	  
vereiste	  gebleken.	  Dat	  ik	  van	  mensuurtabellen	  en	  berekeningen	  niets	  begreep	  
heeft	  mij	  niet	  kunnen	  weerhouden	  vooral	  te	  volharden	  in	  mijn	  einddoel:	  Het	  
bouwen	  van	  een	  cilinderorgel	  waarbij	  alles	  met	  de	  hand	  gemaakt	  zou	  gaan	  
worden.	  Dus	  ook	  de	  tandwielen,	  de	  cilinder	  en	  alles	  wat	  er	  zoal	  bij	  komt	  kijken.	  
Ik	  wist	  wel	  dat	  ik	  mijzelf	  voor	  een	  bijna	  onmogelijk	  grote	  uitdaging	  had	  gesteld	  
maar	  nu,	  na	  vier	  jaren	  van	  bouwwerkzaamheden,	  kan	  ik	  stellen	  dat	  de	  klus	  nog	  



veel	  omvangrijker	  is	  geweest	  dan	  ik	  mij	  ook	  maar	  enigszins	  had	  kunnen	  
voorstellen.	  	  

	  

	  

Het	  resultaat	  na	  vier	  jaar	  bouwen	  en	  vele	  jaren	  voorbereiding	  

	  

Dat	  er	  een	  resultaat	  is	  ontstaan	  dat	  mijn	  eigen	  verwachtingen	  ver	  te	  boven	  is	  
gegaan	  geeft	  een	  zeer	  goed	  gevoel	  en	  dat	  is	  weer	  een	  drijfveer	  om	  het	  laatste	  
stuk	  van	  de	  bouw	  ook	  te	  voltooien.	  Ik	  ben	  inmiddels	  zo	  ver	  gevorderd	  dat	  ik	  
voor	  mijzelf	  denk	  op	  het	  moment	  aangekomen	  te	  zijn	  toch	  maar	  eens	  een	  
artikel	  te	  schrijven	  over	  de	  bouw	  en	  alles	  wat	  ik	  gaandeweg	  ben	  
tegengekomen.	  Natuurlijk	  voor	  mijzelf	  als	  herinnering	  maar	  vooral	  ook	  om	  
anderen	  misschien	  te	  laten	  ervaren	  dat	  het	  bouwen	  van	  een	  instrument	  als	  dit	  
echt	  mogelijk	  is	  mits	  je	  maar	  over	  voldoende	  doorzettingsvermogen	  beschikt.	  
Dat	  een	  en	  ander	  misschien	  niet	  helemaal	  voldoet	  aan	  de	  ethiek	  die	  
professionele	  orgelbouwers	  en	  andere	  kenners	  er	  op	  na	  houden	  is	  voor	  mij	  dan	  



ook	  op	  geen	  enkel	  gebied	  van	  invloed	  geweest.	  Evenmin	  heeft	  de	  kritische	  noot	  
in	  negatieve	  zin	  invloed	  op	  mij	  gehad	  als	  het	  gaat	  over	  melodiekeuze,	  notatie	  
en	  bouwwijze	  van	  het	  instrument.	  Dat	  alles	  anders	  had	  gekund	  en	  vooral	  beter	  
is	  voor	  mij	  nooit	  een	  punt	  van	  discussie	  geweest,	  immers	  alles	  wat	  een	  mens	  
doet	  is	  voor	  verbetering	  vatbaar.	  Dat	  de	  beste	  stuurlui	  vaak	  aan	  de	  wal	  staan	  is	  
echter	  ook	  vaker	  opgevallen	  en	  dus	  ook	  dat	  heb	  ik	  mij	  maar	  niet	  aangetrokken.	  
Het	  plezier	  aan	  het	  bouwen	  en	  het	  proeven	  van	  het	  resultaat	  van	  een	  
eigenhandig	  gemaakt	  instrument	  is	  vele	  malen	  groter	  dan	  hetgeen	  je	  met	  een	  
enorme	  zak	  geld	  kunt	  kopen.	  En	  dat	  laatste	  is	  mijn	  persoonlijke	  mening	  maar	  
voor	  mij	  zeker	  niet	  onbelangrijk!	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Bouw	  van	  het	  cilinderorgel	  

Een	  uitgebreid	  verslag	  na	  ruim	  drie	  jaren	  bouwen.	  

	  

	  

	  

	  

Na	  het	  bekijken	  van	  veel	  afbeeldingen	  en	  meerdere	  bezoeken	  aan	  het	  museum	  
Van	  Speelklok	  tot	  Pierement	  in	  Utrecht	  en	  met	  vele	  ervaringen	  uit	  mislukte	  dan	  
wel	  ten	  dele	  mislukte	  projecten	  ben	  ik	  op	  28	  december	  2008	  begonnen	  met	  de	  
eerste	  onderdelen.	  Dat	  ik	  mij	  deze	  datum	  zo	  goed	  weet	  te	  herinneren	  heeft	  te	  
maken	  met	  het	  feit	  dat	  wij	  toen	  net	  waren	  verhuisd	  naar	  ons	  nieuwe	  adres	  op	  
De	  Bempte	  in	  Groenlo.	  Eindelijk	  kon	  er	  weer	  eens	  een	  begin	  gemaakt	  worden	  
met	  mijn	  vrijetijdsbesteding	  na	  alle	  beslommeringen	  die	  een	  verhuizing	  met	  
zich	  meebrengt.	  Nu	  was	  mijn	  voornemen	  te	  beginnen	  met	  het	  onderdeel	  
waarmee	  ik	  het	  minst	  ervaring	  had	  omdat	  ik	  het	  eenvoudigweg	  nog	  nooit	  
eerder	  vervaardigd	  had	  maar	  ook	  omdat	  volgens	  de	  kenners	  daarvoor	  een	  



draaibank	  onmisbaar	  zou	  zijn.	  Niet	  de	  beschikking	  	  hebbende	  over	  een	  
dergelijke	  machine	  	  zou	  het	  voor	  de	  hand	  hebben	  gelegen	  dit	  onderdeel	  te	  
laten	  maken	  door	  iemand	  die	  wel	  over	  een	  draaibank	  beschikt.	  Ik	  wilde	  echter	  
bij	  mijn	  standpunt	  blijven	  alles	  zelf	  te	  maken	  met	  de	  beschikbare	  
gereedschappen	  en	  niets	  uit	  te	  besteden	  als	  ik	  het	  op	  enige	  wijze	  zelf	  zou	  
kunnen	  uitvoeren.	  Na	  enig	  nadenken	  heb	  ik	  daar	  een	  oplossing	  voor	  bedacht.	  
In	  de	  bouwmarkt	  heb	  ik	  vuren	  planken	  in	  blokjes	  laten	  zagen	  van	  vijftien	  bij	  
vijftien	  centimeter	  die	  ik,	  thuisgekomen,	  allemaal	  heb	  voorzien	  van	  een	  kruis	  
vanuit	  de	  hoekpunten	  waarmee	  het	  middelpunt	  aldus	  kon	  worden	  vastgesteld.	  
Vervolgens	  	  met	  een	  passer	  een	  cirkel	  getekend	  op	  ieder	  blokje	  en	  daarna	  alle	  
plankjes	  met	  mijn	  kleine	  lintzaagje	  uitgezaagd.	  Het	  effect	  van	  deze	  actie	  leidde	  
ertoe	  dat	  er	  een	  enorme	  hoeveelheid	  cirkelvormige	  plankjes	  was	  ontstaan.	  In	  
ieder	  plankje	  heb	  ik	  een	  gat	  geboord	  en	  vervolgens	  de	  splinters	  weggehaald.	  De	  
as	  is	  gemaakt	  van	  een	  lange	  staaf	  voorzien	  van	  schroefdraad	  die	  ik	  eveneens	  in	  
de	  bouwmarkt	  had	  aangeschaft.	  De	  keuze	  hiervoor	  had	  te	  maken	  met	  het	  feit	  
dat	  ik	  daarop	  de	  plankjes	  zou	  kunnen	  schroeven	  en	  zo	  als	  het	  ware	  een	  
automatisch	  klemeffect	  zou	  verkrijgen	  bij	  het	  verlijmen.	  Daarnaast	  zouden	  
hierop	  ook	  de	  geleide-‐sporen	  kunnen	  worden	  bevestigd	  voor	  de	  te	  kiezen	  
melodie.	  Ik	  heb	  met	  een	  flinke	  hoeveelheid	  lijm	  de	  plankjes	  onderling	  verlijmd	  
en	  heel	  goed	  laten	  drogen	  na	  deze	  aangedraaid	  te	  hebben	  op	  de	  centrale	  as.	  
De	  breedte	  van	  de	  cilinder	  heb	  ik	  een	  beetje	  gebaseerd	  op	  de	  kastbreedte	  van	  
de	  orgeltjes	  in	  het	  boek	  van	  Herbert	  Juttemann	  aangaande	  orgelbouw	  in	  
Waldkirch.	  De	  omtrek	  van	  de	  cilinders	  die	  werden	  toegepast	  staan	  daarin	  
overigens	  ook	  beschreven.	  Nu	  is	  een	  bijkomend	  probleem	  van	  het	  op	  deze	  
wijze	  samenstellen	  van	  een	  cilinder	  dat	  er	  natuurlijk	  onvolkomenheden	  waren	  
ontstaan	  die	  later	  tot	  problemen	  zouden	  kunnen	  leiden	  en	  dus	  moest	  er	  een	  
grondige	  schuurprocedure	  op	  gang	  worden	  gezet.	  Daarom	  heb	  ik	  toen	  eerst	  	  de	  
schuiflade	  gebouwd	  waarin	  de	  cilinder	  draait.	  	  Dat	  onderdeel	  zou	  ik	  later	  toch	  
nodig	  hebben	  en	  het	  kon	  nu	  mooi	  dienen	  als	  houder	  om	  de	  wals	  in	  te	  schuren.	  	  
Op	  de	  afbeelding	  is	  de	  cilinder	  goed	  te	  zien	  met	  de	  centrale	  as	  die	  bestaat	  uit	  
schroefdraad.	  Tevens	  is	  de	  slede	  waarneembaar.	  Let	  op	  de	  afwijkende	  vorm	  
van	  bruggen	  en	  pennen	  in	  de	  cilinder.	  Hierop	  wordt	  later	  in	  het	  artikel	  
teruggekomen.	  Een	  en	  ander	  heeft	  te	  maken	  met	  het	  ontbreken	  van	  een	  
tekenstoel	  die	  vroeger	  bij	  het	  noteren	  van	  walsen	  werd	  toegepast.	  Verder	  nu	  
met	  de	  cilinder	  in	  die	  in	  ruwe	  opbouw	  gereed	  is	  gekomen.	  



	  

	  

Cilinder	  en	  slede	  vanaf	  de	  zijkant	  in	  de	  orgelkast	  bezien	  

	  

Er	  werd	  een	  dunne	  schuurstaaf	  gemaakt	  uit	  een	  balkje	  met	  daaromheen	  
schuurpapier	  van	  een	  grove	  korrel.	  Al	  draaiend	  heb	  ik	  de	  cilinder	  in	  vorm	  
gebracht	  met	  een	  steeds	  fijnere	  korrel	  schuurpapier	  bij	  iedere	  nieuwe	  sessie.	  
Het	  resultaat	  van	  uren	  en	  uren	  schuren	  gaf	  een	  cilinder	  die	  weliswaar	  nog	  enige	  
oneffenheden	  bevatte	  maar	  goed	  genoeg	  zou	  zijn	  voor	  mijn	  doel.	  Handwerk	  
mag	  volgens	  mij	  overigens	  ook	  nog	  steeds	  gezien	  worden	  en	  de	  vraag	  is	  in	  
hoeverre	  de	  orgels	  vroeger	  tot	  in	  perfectie	  zijn	  uitgevoerd.	  Alles	  heeft	  met	  deze	  
wijze	  van	  werken	  ook	  zo	  zijn	  charme	  en	  achteraf	  kan	  ik	  daar	  nog	  iedere	  dag	  van	  
genieten.	  Daarmee	  had	  ik	  voor	  mijzelf	  bevestigd	  dat	  de	  draaibank	  handig	  maar	  
dus	  niet	  noodzakelijk	  hoeft	  te	  zijn	  om	  een	  cilinder	  te	  maken	  die	  aan	  de	  gestelde	  
eisen	  kan	  voldoen.	  Vervolgens	  moest	  ik	  gaan	  nadenken	  over	  wat	  de	  volgende	  
bouwfase	  zou	  gaan	  worden.	  Ik	  wist	  nu	  de	  omvang	  van	  de	  wals	  en	  had	  uit	  
eerdere	  experimenten	  met	  een	  direct	  aangestuurd	  orgeltje	  dat	  ik	  eens	  voor	  



een	  collega	  had	  gebouwd	  maattekeningen	  gemaakt	  voor	  de	  kast	  van	  een	  
dergelijk	  instrument.	  Het	  reeds	  eerder	  genoemde	  boek	  verstrekte	  daarvoor	  de	  
maten.	  Dezelfde	  kartonnen	  sjablonen	  die	  nog	  bewaard	  waren	  konden	  met	  
enige	  aanpassingen	  weer	  worden	  gebruikt.	  En	  nieuw	  obstakel	  werd	  gevormd	  
door	  het	  feit	  dat	  ik	  nergens	  panelen	  hout	  kon	  kopen	  in	  de	  omtrek	  waaruit	  ik	  de	  
kast	  zou	  kunnen	  maken.	  Ik	  wilde	  echter	  hardhout	  en	  zo	  bedacht	  ik	  dat	  de	  kast	  
ook	  uit	  verlijmde	  eenheden	  zou	  kunnen	  worden	  opgebouwd.	  Om	  echter	  rechte	  
latten	  hardhout	  te	  verkrijgen	  heb	  ik	  vele	  bouwmarkten	  moeten	  bezoeken.	  
Daarbij	  moest	  de	  partij	  hardhout	  van	  dezelfde	  dikte	  zijn	  en	  groot	  genoeg	  om	  de	  
hele	  kast,	  bestaande	  uit	  een	  bovengedeelte	  en	  een	  basement,	  te	  kunnen	  
bouwen.	  Uiteindelijk	  is	  het	  mij	  gelukt	  voldoende	  voorraad	  te	  bemachtigen	  en	  
kon	  de	  bouw	  beginnen.	  (Achteraf	  had	  ik	  ook	  kunnen	  kiezen	  voor	  hout	  
afkomstig	  van	  een	  oud	  meubel	  maar	  dat	  kwam	  zoals	  gezegd	  later	  bij	  mij	  op.)	  
De	  kast	  bestaat	  uit	  een	  aantal	  onderdelen	  die	  allemaal	  eenvoudig	  uit	  elkaar	  te	  
halen	  zijn	  waardoor	  alle	  ingebouwde	  componenten	  later	  goed	  toegankelijk	  
zouden	  worden.	  Ik	  heb	  daar	  geen	  spijt	  van	  gehad,	  zo	  zal	  achteraf	  blijken.	  Het	  
basement	  is	  voorzien	  van	  een	  paneel	  dat	  los	  in	  het	  raamwerk	  ligt	  en	  waar	  
straks	  de	  balg	  en	  windlade	  op	  bevestigd	  zullen	  worden.	  Dit	  paneel	  wordt	  
ingeklemd	  als	  het	  bovendeel	  van	  de	  kast	  op	  het	  basement	  wordt	  bevestigd	  met	  
een	  aantal	  schroeven.	  Het	  front	  met	  de	  vensters	  is	  een	  uitneembaar	  paneel	  dat	  
met	  twee	  schuifjes	  kan	  worden	  weggehaald.	  Aan	  de	  achterzijde	  is	  eveneens	  
een	  paneel	  dat	  met	  een	  schroefsleutel	  kan	  worden	  verwijderd.	  De	  klep	  
bovenop	  bestaat	  uit	  drie	  scharnierbare	  delen	  waarbij	  ,	  indien	  noodzakelijk,	  de	  
hele	  klep	  kan	  worden	  verwijderd.	  In	  het	  verleden	  had	  ik	  wel	  geleerd	  dat	  
volledig	  	  verlijmde	  kasten	  problemen	  opleverden	  op	  het	  moment	  dat	  er	  
onderdelen	  aangepast	  moesten	  worden.	  Alle	  kastdelen	  zijn	  geschuurd	  en	  met	  
mahoniebeits	  afgewerkt.	  Het	  hardhout	  dat	  gebruikt	  is	  betreft	  meranti.	  De	  
volgende	  afbeelding	  laat	  zien	  hoe	  de	  kast	  er	  op	  het	  moment	  van	  het	  schrijven	  
van	  dit	  bouwverslag	  uitziet.	  We	  zitten	  inmiddels	  op	  7	  augustus	  2012	  en	  zijn	  dan	  
al	  een	  ruime	  drie	  jaar	  bouwende	  en	  aanpassende	  aan	  de	  veranderende	  
wensen.	  De	  foto	  geeft	  een	  overzicht	  van	  de	  kast	  zoals	  deze	  er	  in	  zijn	  
eindstadium	  uitziet.	  Later	  kom	  ik	  daar	  nog	  op	  terug.	  



	  	  

Het	  orgeltje	  in	  zijn	  uiteindelijke	  vorm	  op	  kleine	  wijzigingen	  na	  

	  

Nu	  de	  grootte	  van	  de	  kast	  vaststond	  en	  ik	  de	  schuiflade	  met	  de	  cilinder	  tot	  mijn	  
beschikking	  had	  ben	  ik	  al	  passend	  en	  metend	  verder	  gegaan.	  Eerst	  is	  er	  een	  
plateau	  in	  de	  kast	  gebouwd	  waarin	  de	  cilinder	  met	  de	  slede	  zou	  kunnen	  
schuiven	  om	  straks	  van	  melodie	  te	  kunnen	  wisselen.	  Daarbij	  moest	  ik	  uiteraard	  
rekening	  houden	  met	  het	  feit	  dat	  het	  klavier	  met	  de	  hevels	  boven	  de	  cilinder	  
zouden	  moeten	  komen	  maar	  ook	  met	  het	  gegeven	  dat	  de	  balg	  voldoende	  
opgang	  moet	  kunnen	  maken.	  Na	  enig	  eenvoudig	  kijk-‐	  en	  logisch	  denkwerk	  was	  
deze	  klus	  voor	  een	  niet-‐	  techneut	  goed	  te	  volbrengen	  en	  zo	  werd	  de	  positie	  
voor	  het	  plateau	  met	  behulp	  van	  een	  waterpas	  en	  zorgvuldig	  aftekenwerk	  
vastgesteld.	  Op	  dat	  moment	  kon	  de	  openingsgrootte	  voor	  de	  cilinder	  worden	  
bepaald	  en	  werd	  een	  poort	  gezaagd	  met	  een	  afsluitklep.	  Wel	  rekening	  houdend	  
met	  de	  pennen	  die	  buiten	  de	  cilinder	  uit	  gaan	  steken.	  Na	  het	  monteren	  van	  de	  
onderdelen	  heb	  ik	  het	  functioneren	  daarvan	  getest	  zodat	  ik	  er	  van	  overtuigd	  
was	  dat	  de	  cilinder	  goed	  heen	  en	  weer	  kon	  bewegen	  en	  in	  en	  uit	  het	  orgel	  te	  



schuiven	  zou	  zijn.	  Nu	  kon	  ik	  zien	  hoeveel	  ruimte	  ik	  over	  had	  tussen	  bodemplaat	  
en	  plateau	  en	  dus	  werd	  duidelijk	  hoe	  hoog	  de	  balgen	  zouden	  kunnen	  opgaan,	  
rekening	  houdend	  met	  de	  magazijnbalg	  die	  ik	  zo	  had	  gepland	  dat	  deze	  op	  
maximaalstand	  horizontaal	  zou	  moeten	  staan.	  De	  balg	  heb	  ik	  gemaakt	  uit	  
hardhout	  en	  leer	  uit	  een	  stuk.	  Deze	  blaasbalg	  bestaat	  uit	  een	  enkelvoudige	  
dubbele	  schepbalg	  met	  een	  magazijn	  waarop	  niet	  met	  een	  veer	  maar	  door	  
gewichtsplaten	  in	  de	  vorm	  van	  lood	  druk	  zou	  kunnen	  worden	  opgebouwd.	  De	  
bovenzijde	  van	  de	  balg	  is	  bekleed	  met	  handmatig	  gemarmerd	  papier	  dat	  ik	  na	  
lang	  zoeken	  bij	  een	  winkel	  in	  tekenartikelen	  te	  pakken	  heb	  gekregen.	  Boven	  in	  
het	  magazijn	  heb	  ik	  een	  gat	  geboord	  dat	  afgedekt	  is	  met	  een	  klepje	  en	  zo	  een	  
verend	  ventiel	  vormt	  dat	  opengaat	  als	  de	  magazijnbalg	  te	  hoog	  opgaat.	  Een	  en	  
ander	  heb	  ik	  gebouwd	  op	  basis	  van	  een	  boekje	  dat	  is	  uitgegeven	  ter	  
gelegenheid	  van	  het	  Orgelfest	  in	  Waldkirch.  

	  	  

Dubbel	  werkende	  enkelvoudige	  schepbalgen	  met	  ventiel	  

	  



Herbert	  Juttemann	  verstaat	  de	  kunst	  om	  heel	  duidelijk	  doorsnedetekeningen	  
te	  maken	  die	  ook	  voor	  niet-‐technische	  mensen	  te	  doorgronden	  zijn	  en	  waar	  op	  
eigen	  wijze	  mee	  om	  te	  gaan	  is.	  Ik	  heb	  de	  balg	  getest	  op	  voldoende	  
winddichtheid	  en	  dat	  gaf	  een	  bevredigend	  resultaat	  al	  kan	  het	  natuurlijk	  altijd	  
beter.	  Met	  het	  gereedkomen	  van	  de	  windvoorziening	  en	  de	  positionering	  
daarvan	  in	  de	  orgelkast	  kon	  ik	  snel	  zien	  hoeveel	  ruimte	  ik	  over	  zou	  houden	  voor	  
de	  windlade.	  Daarbij	  natuurlijk	  wel	  rekening	  houdend	  met	  het	  feit	  dat	  de	  
speelmechanieken	  naar	  de	  windlade	  ook	  nog	  enige	  plaats	  nodig	  zouden	  
hebben.	  Toen	  ik	  aldus	  de	  lengte	  en	  de	  breedte	  tot	  mijn	  beschikking	  had	  was	  
het	  ongeveer	  na	  te	  gaan	  hoeveel	  windgaten	  en	  ventielen	  er	  zouden	  gaan	  
komen.	  Dit	  is	  eigenlijk	  dus	  meer	  een	  kwestie	  van	  toeval	  geweest	  dan	  van	  vooraf	  
uitgerekende	  verhoudingen.	  De	  bedoeling	  is	  dan	  ook	  aanvankelijk	  geweest	  om	  
er	  een	  twintig	  toetsen	  tellend	  orgeltje	  van	  te	  maken	  maar	  dat	  ging	  dus	  net	  niet	  
lukken	  omdat	  het	  excentriek	  in	  de	  weg	  zat,	  	  waardoor	  het	  er	  negentien	  zijn	  
geworden.	  Ik	  heb	  de	  breedte	  van	  de	  ventielen	  daarbij	  aan	  de	  ruime	  kant	  
gehouden	  om	  te	  voorkomen	  dat	  er	  lekken	  zouden	  gaan	  ontstaan	  waar	  ik	  door	  
de	  werking	  van	  het	  hout	  toch	  niet	  aan	  ontkomen	  ben.	  Negentien	  fluiten	  op	  een	  
rij	  en	  dan	  drie	  rijen	  achter	  elkaar.	  Ik	  wilde	  mij	  wagen	  aan	  het	  bouwen	  van	  
registerslepen	  maar	  dat	  bleek	  een	  trap	  te	  veel	  genomen	  en	  ben	  daar	  dus	  
gaandeweg	  van	  afgestapt.	  Alle	  fluiten	  in	  het	  rijtje	  dat	  wordt	  opengeduwd	  door	  
een	  ventiel	  spelen	  aldus	  tegelijk.	  Op	  de	  foto	  is	  het	  trio	  pijpjes	  in	  rij	  per	  
toonhoogte	  opgesteld	  te	  zien	  met	  daarbij	  een	  deel	  van	  de	  windlade.	  Nog	  net	  te	  
zien	  links	  in	  de	  afbeelding	  is	  de	  houder	  voor	  de	  tractuurstokken	  die	  het	  contact	  
maken	  tussen	  de	  windladeventielen	  enerzijds	  en	  het	  speelmechaniek	  
anderzijds.	  De	  gedeeltelijke	  afdekkingen	  op	  de	  pijpen	  worden	  ook	  wel	  eck-‐
leders	  genoemd	  en	  zorgen	  ervoor	  dat	  een	  fluitje	  met	  een	  iets	  te	  hoog	  
afgestelde	  toon	  een	  fractie	  lagere	  tooninstelling	  verkrijgt.	  Ik	  heb	  hiervoor	  
gekozen	  omdat	  in	  het	  boek	  van	  Juttemann	  op	  afbeeldingen	  deze	  werkwijze	  ook	  
aan	  te	  treffen	  is.	   



	  	  

	  

Nu	  heeft	  het	  bouwen	  van	  die	  windlade	  mij	  vele	  nachten	  de	  slaap	  ontnomen.	  Na	  
drie	  keer	  opnieuw	  te	  zijn	  begonnen	  bleven	  er	  lekjes	  in	  het	  ventielengedeelte	  
zitten.	  Ik	  kon	  echter	  de	  spanning	  van	  de	  veren	  op	  de	  ventielen	  ook	  niet	  te	  ver	  
opvoeren	  want	  dat	  zou	  van	  invloed	  gaan	  zijn	  op	  het	  speelmechaniek	  dat	  de	  
wals	  aftast.	  De	  ventielen	  moeten	  heel	  licht	  aanslaan	  met	  als	  gevolg	  dat	  er	  bij	  
iedere	  kleine	  onvolkomenheid	  in	  het	  leer	  op	  de	  ventielen	  of	  in	  de	  windlade	  zelf	  
huilers	  ontstonden.	  En	  als	  je	  dan	  denkt	  alles	  eindelijk	  dicht	  te	  hebben	  en	  de	  
volgende	  dag	  weer	  controleert……….	  Uiteindelijk	  heb	  ik	  later	  door	  een	  beetje	  te	  
priegelen	  aan	  de	  kernspleten	  en	  de	  opsneden	  van	  de	  pijpjes	  minieme	  huilers	  
kunnen	  wegwerken.	  De	  windlade	  en	  de	  balg	  zijn	  vervolgens	  op	  de	  bodemplaat	  
geschroefd	  en	  het	  geheel	  is	  daarna	  in	  het	  basement	  gemonteerd.	  Op	  de	  
windlade	  werden	  vervolgens	  de	  tractuurhouder	  met	  de	  tractuurstokken	  
gemonteerd	  zodat	  een	  geheel	  is	  ontstaan.	  De	  toetsenbalk	  met	  het	  klavier	  is	  
daar	  niet	  op	  bevestigd.	  Deze	  is	  aangebracht	  in	  het	  bovendeel	  van	  de	  orgelkast.	  



Windlade,	  windvoorziening	  en	  speelwals	  met	  lade	  waren	  nu	  klaar	  en	  bevestigd	  
evenals	  de	  tractuur	  naar	  de	  ventielen.	  Tijd	  om	  eerst	  het	  tandwiel	  te	  maken	  dat	  
aan	  de	  cilinder	  verbonden	  is.	  Prangende	  vraag	  die	  mij	  nu	  bezig	  ging	  houden	  
werd	  hoe	  een	  tandwiel	  te	  maken	  zonder	  draaibank	  en	  vooral	  zonder	  de	  
wiskundige	  inzichten	  aangaande	  hoe	  je	  het	  aantal	  tanden	  moet	  berekenen	  om	  
het	  wiel	  sluitend	  te	  krijgen.	  Ik	  heb	  dat	  op	  de	  volgende	  manier	  aangepakt:	  Bij	  de	  
bouwmarkt	  heb	  ik	  een	  spiraalvormige	  schroef	  gekocht,	  een	  soort	  wormwiel	  dat	  
je	  op	  een	  as	  kunt	  draaien.	  In	  dit	  geval	  de	  eerder	  beschreven	  as	  met	  
schroefdraad	  zoals	  die	  door	  de	  cilinder	  is	  geleid.	  Kant	  en	  klaar	  te	  koop	  voor	  en	  
paar	  luttele	  euro’s.	  Waarvoor	  die	  wormvormige	  onderdelen	  worden	  toegepast	  
weet	  ik	  niet	  maar	  ze	  zijn	  in	  alle	  maten	  verkrijgbaar.	  Op	  die	  manier	  had	  ik	  het	  
eerste	  onderdeel	  te	  pakken.	  Met	  twee	  knelmoeren	  zette	  ik	  dit	  onderdeel	  vast	  
op	  de	  as	  die	  straks	  ook	  het	  excentriek	  zou	  gaan	  aandrijven.	  Ik	  wist	  nu	  hoe	  groot	  
iedere	  tand	  zou	  moeten	  worden.	  (de	  spiraal	  van	  de	  snek	  geeft	  immers	  een	  
bepaalde	  doorloopsleuf)	  	  Op	  een	  strook	  papier	  tekende	  ik	  een	  hele	  serie	  
tanden	  af	  waarvan	  ik	  een	  enkel	  proefmodel	  had	  gemaakt.	  Vervolgens	  maakte	  ik	  
van	  de	  papieren	  strook	  een	  cirkel	  die	  ongeveer	  even	  groot	  was	  als	  de	  cilinder	  
zelf.	  Nu	  had	  ik	  uitgelegd	  een	  model	  voor	  het	  te	  maken	  tandwiel.	  Uit	  eiken	  
zaagde	  ik	  een	  cirkel	  op	  basis	  van	  de	  strook	  papier	  die	  ik	  als	  een	  cirkel	  aan	  elkaar	  
had	  gelijmd	  en	  bevestigde	  deze	  op	  de	  as	  van	  de	  cilinder.	  Vervolgens	  heb	  ik	  
allemaal	  dunne	  stroken	  hardhout	  gezaagd	  waarvan	  ik	  met	  een	  stanleymesje	  
tanden	  heb	  gesneden.	  Daarbij	  heb	  ik	  de	  tanden	  met	  de	  richting	  van	  de	  nerf	  
mee	  laten	  lopen.	  Het	  was	  een	  schier	  eindeloze	  klus	  en	  steeds	  bleef	  mij	  de	  vraag	  
bezighouden	  of	  ik	  toch	  geen	  fout	  zou	  hebben	  gemaakt	  waardoor	  ik	  aan	  het	  
einde	  van	  de	  omgang	  ruimte	  ging	  overhouden.	  Alle	  losse	  tanden	  netjes	  
geschuurd	  en	  zorgvuldig	  gecontroleerd	  op	  kleine	  breuken	  en	  barsten	  die	  later	  
weer	  tot	  problemen	  zouden	  kunnen	  gaan	  leiden.	  De	  foto	  op	  de	  volgende	  
pagina	  geeft	  een	  duidelijk	  overzicht	  van	  het	  besproken	  geheel.	  Nog	  net	  te	  zien	  
is	  de	  centrale	  as	  die	  de	  toetsen	  vastzet	  in	  het	  speelklavier.	  De	  as	  van	  de	  cilinder	  
is	  hier	  ook	  goed	  waar	  te	  nemen	  en	  duidelijk	  is	  de	  schroefdraad	  te	  zien	  zoals	  
beschreven.	   Daarv  



	  	  

Het	  tandwiel	  bestaande	  uit	  een	  wiel	  met	  los	  opgezette	  tanden	  

	  

Daarna	  heb	  ik	  eerst	  het	  excentriek	  met	  de	  as	  in	  het	  orgel	  gezet	  en	  de	  balg	  
aangekoppeld.	  Door	  iedere	  keer	  de	  cilinder	  een	  beetje	  te	  draaien	  kon	  ik	  een	  
tand	  onder	  de	  snek	  doorschuiven	  en	  vastlijmen	  op	  het	  eikenhouten	  nog	  
tandeloze	  wiel.	  Aldus	  ontstond	  stukje	  bij	  beetje	  een	  tandwiel	  dat	  nog	  steeds	  
uitstekend	  functioneert.	  Omslachtig?	  Misschien	  wel	  maar	  het	  gaat	  uitstekend	  
hoewel	  het	  dus	  wel	  engelengeduld	  vraagt.	  Pessimisten	  wisten	  mij	  te	  vertellen	  
dat	  de	  tanden	  	  weer	  af	  zouden	  breken	  maar	  tot	  op	  heden	  is	  dat	  nog	  geen	  
enkele	  keer	  gebeurd.	  Tijd	  om	  even	  de	  balans	  op	  te	  maken.	  Wat	  hebben	  we	  
reeds	  gebouwd:	  Ten	  eerste	  is	  daar	  de	  orgelkast	  in	  nog	  onbewerkte	  uitvoering	  
(waar	  ik	  helaas	  geen	  afbeeldingen	  van	  heb)	  en	  klaar	  om	  verder	  afgewerkt	  en	  
gedecoreerd	  te	  worden.	  Vervolgens	  is	  de	  schuiflade	  gemonteerd	  in	  de	  kast	  
waarin	  de	  cilinder	  met	  de	  houder	  kan	  verschuiven	  teneinde	  van	  melodie	  te	  
kunnen	  wisselen.	  Aan	  de	  cilinder	  is	  het	  tandwiel	  gemonteerd	  dat	  in	  contact	  



staat	  met	  de	  aandrijfas	  die	  ook	  de	  balg	  in	  beweging	  zet.	  De	  windvoorziening	  is	  
gereed	  en	  ook	  de	  windlade	  is	  voltooid.	  De	  speeltractuur	  naar	  de	  ventielen	  is	  
eveneens	  klaargemaakt.	  Met	  een	  heleboel	  passen,	  meten,	  proefondervindelijk	  
verbeteren	  en	  weer	  bijstellen	  is	  alles	  gemonteerd	  en	  even	  zo	  vaak	  weer	  uit	  
elkaar	  gehaald	  omdat	  de	  praktijk	  toch	  net	  weer	  even	  anders	  bleek	  te	  zijn	  dan	  ik	  
het	  mij	  had	  bedacht.	  De	  volgende	  bouwfase	  werd	  gevormd	  door	  het	  maken	  
van	  de	  voorzieningen	  die	  ervoor	  moeten	  zorgen	  dat	  de	  melodie	  wordt	  
vergrendeld	  bij	  het	  afspelen.	  De	  cilinder	  mag	  uiteraard	  niet	  verschuiven	  tijdens	  
het	  afspelen	  van	  een	  muziekstuk.	  (tenminste	  niet	  in	  dit	  geval.)	  Op	  de	  as	  van	  de	  
cilinder	  heb	  ik	  grote	  en	  kleine	  sluitringen	  afgewisseld	  zodat	  er	  inkepingen	  of	  
sporen	  zijn	  ontstaan	  waarin	  een	  mes	  kon	  worden	  gepositioneerd	  om	  te	  
vergrendelen.	  Op	  die	  manier	  kon	  ik	  wederom	  de	  draaibank	  omzeilen	  en	  toch	  
het	  effect	  bereiken	  dat	  ik	  mij	  als	  doel	  had	  gesteld.	  Nu	  moet	  je	  soms	  eerst	  
bepaalde	  dingen	  meerdere	  keren	  bouwen	  om	  te	  ontdekken	  hoe	  het	  niet	  werkt	  
om	  daardoor	  er	  achter	  te	  komen	  hoe	  het	  dan	  wel	  functioneert.	  Zo	  was	  het	  
vergrendelmes	  eerst	  te	  zwak	  uitgevoerd	  waardoor	  de	  cilinder	  de	  neiging	  had	  
toch	  enige	  speling	  te	  vertonen	  hetgeen	  later	  natuurlijk	  niet	  zonder	  gevolgen	  
zou	  kunnen	  blijven.	  En	  dat	  heb	  ik	  ook	  inderdaad	  ondervonden	  toen	  de	  eerste	  
muziek	  uit	  het	  orgeltje	  kwam.	  Een	  dikkere	  messing	  uitvoering	  van	  alle	  
betrokken	  onderdelen	  bood	  uitkomst	  en	  daarmee	  was	  dat	  probleem	  
uiteindelijk	  verholpen.	  Gaandeweg	  het	  bouwproces	  is	  het	  mij	  duidelijk	  
geworden	  hoe	  nauwkeurig	  men	  dient	  te	  werken.	  Nu	  kon	  ik	  straks	  
proefondervindelijk	  gaan	  vaststellen	  hoeveel	  melodielijnen	  er	  op	  de	  cilinder	  
mochten	  en	  konden	  worden	  uitgezet.	  De	  dikte	  van	  de	  sluitringen	  en	  de	  afstand	  
tussen	  de	  gaten	  in	  de	  windlade	  lieten	  zeven	  muziekstukken	  toe.	  Dit	  nadat	  eerst	  
het	  klavierbalkje	  met	  de	  toetsenafstand	  in	  gereedheid	  was	  gebracht.	  Ik	  moet	  
daarbij	  wel	  toegeven	  dat	  ik	  niet	  meer	  precies	  weet	  hoe	  ik	  het	  allemaal	  heb	  
gedaan	  maar	  wel	  dat	  het	  met	  een	  hoop	  passen	  en	  meten	  gecombineerd	  met	  
toeval	  tot	  stand	  is	  gekomen.	  Achteraf	  had	  ik	  het	  misschien	  eerder	  moeten	  
opschrijven	  maar	  daar	  heb	  ik	  tijdens	  het	  bouwen	  niet	  over	  nagedacht.	  Hoe	  dan	  
ook….,	  het	  werkt	  prima,	  zo	  kan	  ik	  nu	  wel	  stellen.	  Aan	  de	  beurt	  was	  zoals	  
vermeld	  het	  klavierbalkje	  met	  de	  aftasters.	  Ik	  heb	  ze	  gemaakt	  van	  hardhout. 



	  	  

De	  klavierbalk	  met	  toetsen	  en	  afstelschroeven	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Ook	  hier	  is	  een	  en	  ander	  goed	  mis	  gegaan	  omdat	  ik	  toch	  nog	  te	  veel	  
gelegenheid	  heb	  gegeven	  voor	  speling.	  	  Dit	  samen	  met	  de	  beschreven	  andere	  
onvolkomenheden	  heeft	  mij	  vele	  hoofdbrekens	  gekost	  toen	  het	  instrumentje	  
voor	  een	  deel	  speelklaar	  was.	  Eindeloos	  kijken,	  nog	  eens	  kijken	  en	  veranderen	  
hebben	  ertoe	  geleid	  dat	  het	  uiteindelijk	  ook	  hier	  weer	  gelukt	  is	  waarbij	  ik	  er	  
van	  overtuigd	  ben	  dat	  toevalstreffers	  een	  rol	  hebben	  gespeeld.	  De	  aftasters	  die	  
over	  de	  pennen	  en	  bruggen	  moeten	  lopen	  zijn	  gemaakt	  van	  spietjes	  die	  voor	  
deurkrukken	  gebruikt	  worden.	  Deze	  zijn	  recht	  in	  de	  toetsen	  gemonteerd	  en	  aan	  
een	  zijde	  afgeschuind	  zodat	  de	  pennen	  niet	  haken	  op	  de	  draaiende	  cilinder	  
tijdens	  het	  spelen.	  Toen	  dit	  onderdeel	  gereed	  was	  gekomen	  kon	  ik	  zoals	  gezegd	  
beginnen	  met	  het	  bepalen	  van	  het	  aantal	  muziekstukken.	  Als	  je	  de	  afstand	  
tussen	  twee	  klavierpennen	  weet	  kun	  je	  aldus	  aftekenen	  hoeveel	  banen	  je	  kunt	  
maken	  op	  de	  cilinder.	  In	  dit	  geval	  maximaal	  zeven.	  De	  pijpen	  zijn	  slank	  



uitgevoerd	  en	  geven	  een	  felle	  klank	  daar	  waar	  het	  gaat	  om	  de	  melodielijn.	  De	  
vijf	  bastoetsen	  bevatten	  bredere	  pijpen	  waardoor	  het	  effect	  bereikt	  wordt	  dat	  
de	  bassen	  niet	  overdadig	  in	  hun	  volume	  aanwezig	  zijn.	  Ik	  vind	  zelf,	  maar	  dat	  is	  
natuurlijk	  persoonlijk,	  dat	  veel	  orgels	  te	  nadrukkelijk	  van	  bassen	  voorzien	  zijn	  
en	  dat	  de	  melodie	  daardoor	  een	  beetje	  ondersneeuwt.	  	  Ik	  heb	  derhalve	  de	  
bassen	  in	  de	  orgelkast	  gebouwd	  en	  niet	  onder	  het	  basement	  of	  bodem.	  Tevens	  
heb	  ik	  vijf	  metalen	  orgelpijpen	  uit	  een	  kerkorgel	  omgebouwd	  om	  een	  zekere	  
bescheiden	  felheid	  mee	  te	  geven	  aan	  bepaalde	  ondersteunende	  tonen	  die	  ook	  
in	  de	  melodie	  meedoen	  terwijl	  in	  de	  hoogste	  tonen	  een	  aantal	  zeer	  kleine	  
houten	  smal	  uitgevoerde	  fluitjes	  de	  benodigde	  felheid	  geven.	  Totaal	  bevat	  het	  
orgeltje	  achtenveertig	  pijpjes.	  Ik	  ben	  geen	  kenner	  en	  pretendeer	  dat	  ook	  niet	  te	  
zijn	  maar	  ik	  ben	  bij	  het	  beluisteren	  toch	  heel	  tevreden	  over	  het	  bereikte	  effect.	  
Natuurlijk	  heb	  ik	  vele	  fragmenten	  beluisterd	  op	  het	  internet	  met	  betrekking	  tot	  
cilinderorgeltjes	  waarbij	  ik	  vooral	  getracht	  heb	  nu	  eens	  niet	  naar	  perfect	  
gerestaureerde	  museummodellen	  te	  luisteren	  maar	  naar	  de	  exemplaren	  die	  
minder	  perfect	  uit	  de	  strijd	  zijn	  gekomen.	  Zij	  geven	  de	  ware	  romantiek	  naar	  
mijn	  inzien	  beter	  weer	  en	  ook	  de	  werkelijke	  situatie	  waarin	  zij	  gespeeld	  
hebben.	  Voordat	  er	  echter	  ook	  maar	  een	  toon	  uit	  het	  instrument	  zou	  gaan	  
komen	  moest	  er	  een	  klus	  worden	  ondernomen	  waarvan	  ik	  totaal	  niet	  wist	  hoe	  
ik	  dat	  zou	  moeten	  gaan	  aanpakken.	  Wel	  had	  ik	  eens	  ergens	  gelezen	  dat	  het	  
belangrijk	  is	  dat	  bekend	  is	  in	  hoeveel	  slagen	  de	  cilinder	  een	  keer	  rond	  gaat.	  In	  
dit	  geval	  was	  het	  82	  slagen	  per	  ronde.	  Ik	  heb	  veertig	  maten	  van	  twee	  tellen	  op	  
de	  cilinder	  weten	  af	  te	  tekenen,	  rekening	  houdend	  met	  een	  vrije	  straat	  op	  de	  
wals.	  Heel	  veel	  heb	  ik	  hier	  op	  basis	  van	  ondervinding	  gedaan	  en	  achteraf	  is	  dat	  
redelijk	  goed	  uit	  de	  verf	  gekomen.	  Omdat	  ik	  niet	  over	  een	  tekenmachine	  
beschikte	  moest	  ik	  een	  manier	  vinden	  om	  toch	  stap	  voor	  stap	  muziek	  op	  de	  
wals	  te	  krijgen.	  Daarvoor	  heb	  ik	  het	  volgens	  mij	  nog	  nooit	  eerder	  vertoonde	  
spijkertjessysteem	  aangewend.	  Een	  spijkertje	  is	  een	  achtste	  noot,	  twee	  
spijkertjes	  een	  kwartnoot	  en	  zo	  kun	  je	  zelf	  doortellen.	  Een	  idee	  dat	  niet	  voor	  de	  
hand	  ligt	  en	  misschien	  door	  orgelkenners	  als	  niet	  normaal	  wordt	  
weggeschreven	  maar	  het	  kan	  niet	  ontkend	  worden	  dat	  het	  blijkt	  te	  werken	  nu	  
er	  drie	  melodielijnen	  op	  de	  cilinder	  zijn	  uitgezet.	  De	  gebruikte	  spijkertjes	  zijn	  
wel	  uit	  staal	  gemaakt	  met	  een	  platte	  kop	  zodat	  er	  enige	  speling	  binnen	  de	  
toetsen	  mogelijk	  is.  

 



	  

	  

Zicht	  op	  de	  cilinder	  met	  de	  spijkertjes	  voor	  het	  muziekpatroon.	  

Het	  systeem	  is	  zeer	  bewerkelijk	  omdat	  ik	  voor	  ieder	  spijkertje	  de	  cilinder	  een	  
keer	  uit	  en	  vervolgens	  na	  het	  inslaan	  weer	  in	  het	  orgel	  moest	  zetten.	  
Vervolgens	  draaien	  om	  te	  horen	  of	  de	  spijker	  goed	  was	  ingeslagen.	  Na	  eerst	  de	  
basismelodie	  ingezet	  te	  hebben	  ben	  ik	  begonnen	  aan	  de	  overige	  notaties.	  Op	  
het	  moment	  van	  	  schrijven	  staan	  er	  ongeveer	  vier	  muziekstukjes	  op	  de	  wals.	  Ik	  
ben	  er	  zelf	  tevreden	  over,	  zeker	  omdat	  ik	  weet	  hoe	  ontzettend	  veel	  werk	  het	  
tot	  nu	  toe	  geweest	  is	  om	  dit	  resultaat	  te	  bereiken	  zonder	  bijzondere	  
hulpmiddelen.	  Ik	  moet	  er	  nog	  drie	  helemaal	  	  afmaken	  echter	  omdat	  ik	  even	  
geen	  spijkertje	  meer	  kon	  zien	  ben	  ik	  eerst	  verder	  gegaan	  met	  de	  afwerking	  van	  
de	  kast.	  De	  messing	  dunne	  hoekijzers	  zijn	  vervangen	  door	  dikkere	  ijzeren	  
exemplaren,	  gemaakt	  van	  hoekprofielen	  uit	  de	  bouwmarkt.	  Na	  stevig	  
doorzagen,	  vijlen	  en	  schuren	  zijn	  er	  volgens	  mij	  aardige	  resultaten	  bereikt.	  Om	  
het	  orgel	  vast	  te	  kunnen	  zetten	  op	  bijvoorbeeld	  een	  wagentje	  heb	  ik	  bij	  een	  
antiquair	  passende	  grepen	  op	  de	  kop	  weten	  te	  tikken.	  Na	  een	  grondige	  



opknapbeurt	  heb	  ik	  ze	  bevestigd	  aan	  het	  orgeltje	  zodat	  ook	  dat	  onderdeel	  klaar	  
is.  

 

	  

	  

De	  grepen	  voor	  de	  riem	  om	  het	  orgel	  vast	  te	  zetten	  

	  

De	  handvatten	  die	  bedoeld	  zijn	  om	  het	  zware	  orgel	  te	  dragen	  komen	  eveneens	  
van	  de	  antiquair	  die	  ondermeer	  in	  brocante	  en	  curiosa	  doet	  en	  een	  grote	  doos	  
met	  handvatten	  in	  zijn	  bezit	  had.	  Hij	  kon	  mij	  helpen	  aan	  twee	  zware	  
handgrepen	  die	  ik	  van	  nieuw	  schroefdraad	  heb	  laten	  voorzien	  zodat	  een	  
degelijke	  bevestiging	  gewaarborgd	  zou	  zijn.	  Aan	  de	  zijkant	  heb	  ik	  een	  
persoonlijk	  detail	  toegevoegd	  aan	  het	  orgeltje	  in	  de	  vorm	  van	  een	  klein	  
snijwerkje	  van	  de	  Oude	  Calixtuskerk	  in	  Groenlo,	  mijn	  woonplaats.	  De	  beeldjes	  
op	  het	  front	  zijn	  gesneden	  met	  een	  stanleymes	  uit	  afvalhout	  van	  de	  
klompenmakerij.	  Nu	  moest	  het	  orgeltje	  ook	  voorzien	  zijn	  van	  een	  decoratie.	  Ik	  



heb	  mij	  daarvoor	  het	  volgende	  scenario	  in	  gedachten	  gesteld:	  Het	  orgeltje	  zou	  
gebouwd	  kunnen	  zijn	  rond	  de	  Wereldtentoonstelling	  van	  1889	  in	  Parijs.	  
Duitsland,	  de	  streek	  rond	  het	  Zwarte	  Woud	  of	  de	  Vogezen	  zou	  de	  plaats	  van	  
bouw	  kunnen	  betreffen.	  Het	  feit	  dat	  de	  Eiffeltoren	  prominent	  op	  de	  afbeelding	  
te	  zien	  is	  geeft	  aan	  dat	  dit	  evenement	  tot	  de	  verbeelding	  moet	  hebben	  
gesproken.	  Nu	  zien	  we	  vaker	  dat	  dergelijke	  orgeltjes	  voorzien	  werden	  van	  
penningen.	  Meestal	  ereprijzen	  of	  herinneringsmedaillons.	  Ik	  heb	  dit	  als	  volgt	  
proberen	  weer	  te	  geven.	  Kennelijk	  is	  het	  orgeltje	  kort	  na	  de	  bouw	  uitgevoerd	  of	  
op	  tournee	  geweest	  naar	  Nederland	  waar	  het	  in	  1890,	  net	  tijdens	  de	  laatste	  
periode	  van	  Koning	  Willem	  3	  is	  voorzien	  van	  een	  medaille.	  Vervolgens	  is	  het	  
instrumentje	  	  terechtgekomen	  in	  Baden	  alwaar	  er	  een	  medaillon	  op	  is	  gezet	  
verwijzend	  naar	  dit	  gebied	  met	  natuurlijk	  een	  beeltenis	  van	  de	  hertog.	  De	  
penningen	  bovenin	  zouden	  gezien	  kunnen	  worden	  als	  de	  penningen	  waarmee	  
het	  orgeltje	  de	  fabriek	  heeft	  verlaten	  in	  Frankrijk	  maar	  mogelijk	  kan	  het	  ook	  
een	  erepenning	  zijn	  geweest	  van	  een	  dergelijk	  instrument	  rond	  1900.	  Redelijk	  
verklaarbaar	  als	  het	  verhaal	  zo	  wordt	  verteld	  als	  historie.	  Natuurlijk	  betreft	  het	  
hier	  een	  nabootsing	  omdat	  uiteindelijk	  het	  orgeltje	  door	  mij	  als	  een	  replica	  is	  
gebouwd.	  De	  letters	  zijn	  er	  met	  de	  hand	  op	  geschilderd	  en	  geven	  aan	  :	  Mijn	  
geboortedatum,	  namelijk	  18	  Augustus	  1964,	  mijn	  adres,	  De	  Bempte	  40	  in	  
Groenlo	  als	  woonplaats,	  hetgeen	  ook	  in	  het	  snijwerkje	  aan	  de	  zijkant	  te	  zien	  is.	  
Overigens	  staan	  overal	  verborgen	  in	  het	  orgeltje	  kenmerken	  die	  verwijzen	  naar	  
mijn	  naam.	  De	  openingen	  voor	  het	  geluid	  heb	  ik	  gemaakt	  uit	  de	  kartonnen	  
plaatjes	  van	  chocoladeletters	  die	  overgebleven	  zijn	  van	  St.	  Nicolaas	  in	  2011,	  de	  
laatste	  keer	  dat	  mijn	  jongste	  zoontje	  William	  nog	  volop	  geloofde	  in	  het	  bestaan	  
van	  de	  goedheiligman.	  Juist	  deze	  kleine	  zaken	  geven	  het	  instrumentje	  voor	  mij	  
heel	  bijzondere	  herinneringen	  mee.	  De	  fluitjes	  in	  deze	  venstertjes	  heb	  ik	  
gemaakt	  uit	  handgesneden	  stukjes	  hout	  die	  later	  beschilderd	  zijn.	  De	  
genoemde	  munten	  heb	  ik	  na	  lang	  zoeken	  weten	  te	  vergaren	  bij	  een	  
muntenhandel	  in	  Hengelo	  (o),	  de	  postkoets	  genaamd.	  Vooral	  de	  zilveren	  munt	  
uit	  Baden	  was	  moeilijk	  om	  te	  bemachtigen,	  tenminste	  uit	  die	  periode.	  	  



	  

	  

Handgrepen	  en	  snijwerkje	  aan	  de	  zijkanten	  van	  het	  orgeltje.	  Let	  op	  de	  
hoekprofielen.	  

	  

De	  voetjes	  heb	  	  ik	  gesneden	  uit	  grenenhout.	  Dit	  alles	  met	  een	  gewoon	  
stanleymes.	  Het	  schilderijtje	  aan	  de	  voorzijde	  onderin	  het	  basement	  is	  
geschilderd	  op	  een	  ondergrond	  van	  messing	  en	  geeft	  het	  landschap	  weer	  zoals	  
we	  dat	  aan	  kunnen	  treffen	  in	  het	  Zwarte	  Woud	  en	  de	  Vogezen.	  Als	  ik	  het	  
eindresultaat	  bezie	  en	  dat	  vergelijk	  met	  de	  eindeloze	  hoeveelheid	  afbeeldingen	  
die	  ik	  heb	  bekeken	  van	  originele	  cilinderorgels	  uit	  die	  tijd,	  denk	  ik	  te	  mogen	  
zeggen	  dat	  ik	  er	  aardig	  in	  geslaagd	  ben	  die	  tijdssfeer	  te	  benaderen.	  	  De	  
achterzijde	  bestaat	  uit	  een	  uitneembaar	  paneel	  met	  twee	  handgesneden	  
harpjes	  uit	  eikenhout.	  De	  schroef	  die	  het	  paneel	  vastzet	  bestaat	  uit	  een	  
gewone	  messing	  schroef	  waaraan	  ik	  een	  harpje	  van	  messing	  heb	  gemaakt	  met	  



een	  hangend	  ornament	  bestaande	  uit	  een	  overblijfsel	  van	  een	  pijp	  en	  een	  
dopje	  van	  een	  theepot.	  De	  rommeldoos	  bood	  hier	  en	  welkome	  aanvulling.   

 

 

	  

	  

He	  zelfgetekende	  persoonslogo	  

	  

Aan	  de	  binnenkant	  van	  het	  deksel	  heb	  ik	  naast	  het	  titelblad	  ook	  mijn	  
persoonlijke	  logo	  getekend.	  Afgekeken	  uit	  een	  boek	  maar	  wel	  kleine	  
veranderingen	  aangebracht.	  De	  letters	  Chd.	  Champ	  staan	  hier	  voor	  mijn	  
achternaam:	  Ben	  Heetkamp.	  Tevens	  staat	  mijn	  adres	  bovenin	  het	  logo.	  Omdat	  
het	  plaatsen	  van	  een	  signatuur	  toch	  wel	  zo	  ongeveer	  de	  kroon	  op	  het	  werk	  is	  
en	  staat	  voor	  een	  afsluiting	  wil	  ik	  daarmee	  het	  bouwverslag	  eindigen.	  We	  zitten	  
dan	  op	  zaterdag	  11	  Augustus	  2012.	  Ik	  heb	  inmiddels	  een	  tafeltje	  gekocht	  waar	  
het	  orgel	  op	  mag	  staan	  en	  het	  geheel	  staat	  nu	  prominent	  in	  de	  woonkamer.	  Ik	  
kan	  zeggen	  dat	  ik	  er	  iedere	  keer	  met	  enige	  trots	  naar	  kijk	  want	  als	  niet	  ervaren	  



orgelbouwer,	  zonder	  technische	  vooropleiding	  en	  zonder	  uitgebreid	  
gereedschappenpark	  ben	  ik	  er	  toch	  in	  geslaagd	  mijn	  droom	  te	  verwezenlijken.	  
Ik	  heb	  een	  cilinderorgel	  in	  mijn	  bezit	  waar	  slechts	  een	  enkel	  exemplaar	  van	  
bestaat	  en	  dat	  exemplaar	  is	  geheel	  met	  de	  hand	  met	  zeer	  veel	  geduld	  gemaakt.	  
Wat	  anderen	  er	  in	  die	  zin	  ook	  van	  mogen	  denken	  gaat	  voor	  een	  groot	  deel	  aan	  
mij	  voorbij.	  Voor	  veel	  geld	  is	  immers	  alles	  te	  koop	  maar	  de	  vraag	  is	  wat	  meer	  
voldoening	  geeft;	  de	  eigenaar	  op	  de	  manifestatie	  die	  kan	  laten	  zien	  hoe	  hij	  met	  
een	  grote	  zak	  geld	  een	  peperduur	  orgel	  heeft	  weten	  aan	  te	  schaffen,	  of	  de	  
amateurbouwer	  die	  uit	  liefde	  en	  interesse	  zelf	  met	  de	  voor	  handen	  zijnde	  
middelen	  een	  instrument	  heeft	  gebouwd.	  Het	  antwoord	  daarop	  mag	  eenieder	  
voor	  zichzelf	  geven.	  In	  ieder	  geval	  geniet	  ik	  iedere	  dag	  van	  mijn	  zelfgebouwde	  
cilinderorgel	  en	  begeef	  mijzelf	  weer	  even	  naar	  de	  tijden	  die	  inmiddels	  nostalgie	  
zijn	  geworden.	  

	  

Ben	  Heetkamp,	  

De	  Bempte	  40,	  7141	  LN	  

Groenlo.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Technische	  gegevens	  cilinderorgel	  

	  

Lengte:	  	  62,5	  cm.	  over	  de	  profielen	  

	  

	  

Breedte:	  37,5	  cm	  .	  over	  de	  profielen	  

	  

	  

Hoogte:	  60	  cm.	  vanaf	  de	  voetbasis	  gerekend	  

	  

	  

Basement:	  hoogte	  17	  cm.	  zonder	  voetjes	  

	  

	  

Kast:	  meranti,	  uit	  delen	  opgebouwd	  en	  kops	  verlijmd	  

	  

	  

Blaasbalg:	  	  53	  x	  16	  cm.	  magazijnbalg	  	  bekleed	  met	  leer	  uit	  en	  stuk	  

42,5	  x	  16	  cm.	  schepbalgen	  	  	  bekleed	  met	  leer	  uit	  een	  stuk	  

Type:	  enkelvoudig	  uitgevoerde	  dubbelschepper	  

	  

	  

Diameter	  cilinder:	  14	  cm.	  	  Materiaal:	  vurenhout	  in	  lagen	  verlijmd	  



	  

Tandwiel:	  eikenhout,	  losse	  tanden,	  gelijmd	  ,	  meranti	  

	  

	  

Aantal	  slagen	  per	  omwenteling:	  82	  

	  

	  

Toonsoort:	  F	  diatonisch	  	  

	  Orgel	  transponeert	  niet	  

	  

	  

	  

Klavier:	  19	  toetsen,	  rechte	  

penbevestiging	  met	  afgeschuinde	  uiteinden	  

	  

	  

	  

Bas:	  F	  G	  A	  B	  C	  

Begeleiding:	  F	  G	  A	  B	  C	  

Melodie:	  F	  G	  A	  B	  C	  D	  E	  F	  G	  

Pijpsamenstelling:	  48	  orgelpijpen	  totaal,	  5	  stuks	  open	  fluiten	  (tin)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  43	  houten	  pijpen	  open	  en	  gedekt	  type	  

Aantal	  muziekstukken:	  7	  



Fictief	  verhaal	  	  bij	  het	  cilinderorgel	  no	  7	  

	  

We	  schrijven	  het	  jaar	  1889.	  

In	  de	  Vogezen	  worden	  dan	  al	  sinds	  lange	  tijd	  kleine	  draaiorgels	  en	  andere	  
instrumenten	  gebouwd,	  aangedreven	  door	  een	  cilinder	  als	  muziekdrager.	  Het	  is	  
echter	  ook	  de	  tijd	  waarin	  de	  technische	  veranderingen	  in	  een	  hoog	  tempo	  
achter	  elkaar	  plaatsvinden.	  De	  wereldtentoonstelling	  van	  Parijs	  is	  in	  aantocht	  
en	  de	  Eiffeltoren	  als	  symbool	  van	  technische	  vooruitgang	  is	  net	  voltooid.	  Mooi	  
wordt	  hij	  niet	  gevonden	  door	  de	  Parijzenaren	  maar	  een	  hoogstandje	  en	  een	  
nieuwtje	  is	  het	  uiteraard	  wel.	  Omdat	  ook	  de	  muziekindustrie	  haar	  letterlijke	  
deuntje	  mee	  wil	  spelen	  worden	  de	  buik-‐	  en	  handdraaiorgeltjes	  die	  dan	  
gebouwd	  worden	  voorzien	  van	  afbeeldingen	  die	  zich	  kunnen	  meten	  aan	  de	  te	  
houden	  wereldtentoonstelling.	  Kleine	  en	  grotere	  orgelfabrikanten	  zetten	  alles	  
in	  het	  werk	  hun	  producten	  te	  promoten.	  Zo	  ontstaat	  in	  deze	  periode	  
cilinderorgel	  nummer	  7.	  Gavioli	  heeft	  	  onlangs	  patent	  aangevraagd	  op	  smalle	  
fluiten	  met	  een	  strijkend	  maar	  fel	  karakter	  om	  boven	  het	  steeds	  rumoeriger	  
straat-‐	  en	  kermislawaai	  uit	  te	  kunnen	  komen.	  	  Andere	  orgelmakers	  volgen	  met	  
varianten	  daarop	  Het	  genoemde	  orgeltje	  heeft	  als	  noviteit	  de	  Eiffeltoren	  als	  
signatuur	  in	  het	  front	  afgebeeld.	  Kort	  na	  aflevering	  moet	  het	  orgel	  in	  Nederland	  
zijn	  neergestreken	  en	  heeft	  daar	  een	  erepenning	  ontvangen	  met	  daarop	  de	  
afbeelding	  van	  koning	  Willem	  de	  derde	  die	  tot	  in	  1890	  heeft	  geregeerd.	  Dat	  
moet	  volgens	  een	  inscriptie	  op	  de	  achterzijde	  van	  het	  instrument	  in	  Haarlem	  
zijn	  geweest.	  Het	  gesneden	  tafereel	  van	  de	  stad	  Groenlo	  aan	  de	  zijkant	  geeft	  
aan	  dat	  het	  orgeltje	  in	  opdracht	  voor	  dit	  stadje	  moet	  zijn	  gebouwd.	  	  Het	  adres	  
op	  het	  front	  geeft	  hier	  dan	  ook	  niet	  het	  adres	  van	  de	  orgelbouwer	  aan	  maar	  dat	  
van	  de	  eigenaar	  waarvoor	  het	  instrument	  	  gebouwd	  is.	  Vervolgens	  moet	  het	  
orgel	  zijn	  teruggekeerd	  naar	  Frankrijk	  waar	  twee	  penningen	  zijn	  toegevoegd	  in	  
1901	  en	  1903.	  Mogelijk	  betrof	  het	  hier	  een	  onderhoud	  of	  reparatie.	  Vanuit	  het	  
verblijf	  in	  Frankrijk	  is	  het	  instrument	  vervolgens	  ergens	  beland	  in	  de	  deelstaat	  
Baden	  –	  Baden	  waar	  in	  1906	  een	  erepenning	  is	  toegekend	  met	  daarop	  een	  
afbeelding	  van	  de	  groothertog	  aldaar.	  Bekijken	  wij	  het	  instrument	  nader	  dan	  
zijn	  er	  enige	  opvallendheden	  waardoor	  dit	  instrument	  	  zich	  onderscheidt	  van	  
alle	  andere.	  Ten	  eerste	  is	  daar	  de	  cilinder	  die	  niet	  gedraaid	  is	  uit	  een	  stuk	  hout	  
maar	  bestaat	  uit	  losse	  delen	  die	  onderling	  verlijmd	  zijn.	  De	  muzieknotatie	  gaat	  



niet	  met	  pennen	  en	  bruggen	  maar	  vindt	  plaats	  middels	  stalen	  spijkertjes.	  
Daaruit	  valt	  af	  te	  leiden	  dat	  we	  waarschijnlijk	  te	  maken	  hebben	  met	  en	  kleine	  
plaatselijke	  instrumentenmaker	  die	  op	  eigen	  wijze	  vorm	  heeft	  gegeven	  aan	  het	  
instrument.	  Dat	  wordt	  bevestigd	  door	  diverse	  andere	  details	  die	  volledig	  met	  
de	  hand	  vervaardigd	  zijn.	  Het	  grote	  tandwiel	  is	  daarvan	  wel	  het	  mest	  
sprekende	  voorbeeld.	  Ook	  de	  hoekijzers	  zijn	  met	  de	  hand	  gezaagd	  en	  
verschillen	  van	  elkaar.	  Ander	  opvallend	  detail	  is	  dat	  onder	  de	  bodemplaat	  geen	  
pijpen	  zijn	  aan	  te	  treffen	  maar	  dat	  zij	  allemaal	  zijn	  ondergebracht	  in	  de	  kast.	  
Voor	  zover	  we	  weten	  is	  er	  maar	  een	  exemplaar	  op	  deze	  wijze	  bekend.	  Reden	  
om	  te	  spreken	  van	  een	  met	  recht	  uniek	  instrument	  dat	  gekoesterd	  dient	  te	  
worden.	  

	  

Hoewel	  fictief	  is	  dat	  laatste	  zeker	  het	  geval	  want	  voor	  zover	  ik	  weet	  bestaat	  er	  
van	  dit	  instrument	  op	  deze	  wijze,	  gebouwd	  op	  basis	  van	  dit	  verhaal	  maar	  een	  
exemplaar.	  De	  vraag	  is	  of	  er	  ook	  ooit	  meerdere	  zullen	  komen	  gezien	  de	  enorme	  
hoeveelheid	  tijd	  die	  er	  aan	  is	  besteed.	  	  

	  

Dromen	  is	  toegestaan,	  over	  een	  tijdperk	  dat	  ver	  achter	  ons	  ligt.	  

Maken	  naar	  eigen	  inzicht	  is	  en	  droom	  realiseren	  en	  wat	  is	  er	  mooier	  dan	  
wegdromen	  bij	  een	  droominstrument	  wat	  een	  cilinderorgel	  toch	  nog	  steeds	  
is………..	  

	  

Ben Heetkamp  16 november 2012 

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Naschrift	  met	  betrekking	  tot	  de	  bouw	  van	  cilinderorgel	  7	  

	  

Het	  is	  inmiddels	  januari	  2013	  geworden	  en	  in	  de	  afgelopen	  tijd	  is	  er	  weer	  het	  
een	  en	  ander	  gesleuteld	  aan	  mijn	  orgel.	  De	  vierde	  melodie	  is	  van	  een	  tweede	  
lijn	  noten	  voorzien	  in	  de	  vorm	  van	  stalen	  pennen	  en	  hier	  en	  daar	  is	  er	  iets	  
aangepast	  in	  de	  bestaande	  drie	  melodielijnen.	  Je	  blijft	  bezig.	  Ondertussen	  veel	  
naar	  fragmenten	  geluisterd	  en	  onderzocht	  in	  hoeverre	  mijn	  bouwwerk	  te	  
meten	  is	  aan	  andere	  nog	  bestaande	  instrumenten.	  Ik	  heb	  wel	  ontdekt	  dat	  
handwerk	  echt	  iets	  heel	  anders	  oplevert	  dan	  de	  fabrieksmatig	  geproduceerde	  
orgeltjes	  en	  dat	  een	  met	  de	  hand	  beslagen	  cilinder	  ook	  een	  heel	  andere	  muziek	  
produceert	  dan	  een	  met	  midi-‐	  systemen	  geprogrammeerde	  cilinder	  zonder	  
daarbij	  een	  waardeoordeel	  uit	  te	  willen	  spreken.	  De	  conclusie	  is	  steeds	  weer	  
dat	  ik	  denk	  heel	  dicht	  bij	  een	  ambacht	  te	  staan	  en	  dat	  het	  resultaat	  dat	  ook	  
uitstraalt.	  

	  

	  



Op	  de	  afbeelding	  zijn	  de	  nieuwe	  schalbekertjes	  waarneembaar!	  Bij	  een	  
gesloten	  deksel	  en	  met	  afgedekte	  voorzijde	  geeft	  het	  orgeltje	  weliswaar	  een	  
beschaafd	  geluid	  maar	  ik	  wilde	  toch	  iets	  meer	  volume	  door	  in	  de	  bovenzijde	  
openingen	  te	  maken,	  recht	  boven	  de	  pijpen	  gepositioneerd.	  Zo	  heb	  ik	  van	  
messingplaat	  kleine	  schalbekertjes	  geknipt,	  gesoldeerd	  en	  gepolijst	  om	  deze	  
vervolgens	  in	  de	  openingen	  te	  lijmen	  van	  het	  deksel.	  Het	  resultaat	  heeft	  
duidelijk	  het	  beoogde	  effect	  opgeleverd.	  	  

	  

	  

	  

Daarnaast	  ben	  ik	  in	  november	  2012	  	  begonnen	  aan	  het	  bouwen	  van	  een	  
opzetstuk	  	  gebaseerd	  op	  een	  artikel	  dat	  in	  Het	  Pierement	  heeft	  gestaan	  
aangaande	  een	  orgel	  van	  de	  firma	  Dusseaux	  te	  Lille.	  Ik	  heb	  van	  papier	  een	  
tekenmal	  gemaakt	  en	  van	  een	  oude	  plank	  uit	  een	  bergmeubel	  afkomstig	  met	  
de	  figuurzaag	  het	  opzetstuk	  uitgezaagd.	  Met	  een	  gewone	  figuurzaag	  kom	  je	  
ook	  door	  een	  dikker	  paneel	  als	  je	  maar	  geduld	  in	  acht	  neemt.	  Met	  een	  
stanleymes	  en	  schuurpapier	  heb	  ik	  het	  geheel	  verder	  in	  vorm	  gebracht	  en	  



vervolgens	  beschilderd.	  De	  bevestiging	  heb	  ik	  met	  de	  ijzerzaag	  uit	  een	  stuk	  
hoekprofiel	  gezaagd	  dat	  ik	  nog	  had	  liggen	  van	  de	  hoekijzers	  die	  eerder	  
beschreven	  zijn.	  Vervolgens	  	  heb	  ik	  een	  stelsleutel	  gemaakt,	  eveneens	  uit	  een	  
rest	  hoekijzer	  waarmee	  ik	  de	  schroeven	  kan	  aandraaien	  die	  de	  tractuurstokken	  
naar	  de	  ventielen	  aansturen.	  Met	  de	  wisselende	  temperaturen	  en	  
vochtigheidsgraad	  komt	  het	  nogal	  eens	  voor	  dat	  er	  lichte	  huilers	  ontstaan	  
doordat	  een	  ventiel	  een	  fractie	  wordt	  opengeduwd.	  

	  

	  

	  

De	  stelsleutel	  voor	  het	  afstellen	  van	  de	  schroeven	  naar	  de	  tractuurstokken.	  

	  

Voorheen	  deed	  ik	  dit	  met	  een	  gewone	  schroevendraaier	  maar	  echt	  handig	  is	  
dat	  natuurlijk	  niet	  omdat	  je	  die	  vaak	  net	  niet	  bij	  je	  hebt	  op	  het	  moment	  dat	  je	  
er	  een	  nodig	  hebt.	  Het	  werkt	  goed	  en	  het	  gereedschapje	  heeft	  een	  vaste	  plaats	  
in	  het	  instrument.	  



Nu	  had	  ik	  twee	  jaar	  geleden	  op	  een	  rommelmarkt	  aan	  het	  strand	  van	  Sainte	  
Maxime	  in	  Zuid	  Frankrijk	  een	  schaaltje	  van	  brons	  gekocht	  	  dat	  	  dienst	  	  zou	  gaan	  
doen	  als	  geldbakje,	  zo	  had	  ik	  bij	  de	  aankoop	  reeds	  besloten.	  Het	  bakje	  zou	  dan	  
wel	  in	  een	  houder	  geplaatst	  moeten	  worden	  en	  daarvoor	  zou	  dan	  een	  
basisraamwerk	  	  moeten	  worden	  gemaakt	  dat	  het	  hele	  orgel	  kan	  dragen.	  Weer	  
een	  nieuwe	  klus	  om	  maar	  eens	  aan	  te	  pakken.	  

	  

	  

	  

Het	  geldschaaltje	  met	  gesneden	  omlijsting	  	  

	  

De	  Draagconstructie	  voor	  het	  orgeltje	  heb	  ik	  van	  merantie	  latten	  gemaakt	  en	  
het	  orgel	  is	  met	  messing	  schroeven	  via	  de	  voetjes	  op	  het	  onderstel	  bevestigd.(	  
Voordeel	  is	  daarmee	  een	  kwetsbaar	  deel	  van	  het	  instrument	  is	  beschermd	  
tegen	  breuk.)	  Daarop	  wordt	  het	  houdertje	  voor	  het	  geldschaaltje	  bevestigd	  dat	  
ik	  gesneden	  heb	  uit	  een	  oud	  kaasplankje	  dat	  nog	  in	  de	  rommeldoos	  lag	  te	  



wachten	  op	  een	  nieuwe	  bestemming.	  Op	  het	  moment	  van	  dit	  schrijven	  ben	  ik	  
met	  dit	  onderdeel	  bezig	  en	  ook	  hier	  komt	  weer	  naar	  voren	  dat	  maatwerk	  heel	  
precies	  werk	  is	  temeer	  daar	  het	  schaaltje	  niet	  overal	  gelijk	  is	  aangaande	  de	  
gebogen	  lijnvoering	  en	  gietwerk.	  Het	  eindresultaat	  belooft	  wel	  het	  beoogde	  
effect	  te	  gaan	  hebben.	  

Ik	  ben	  inmiddels	  aangeland	  op	  zondag	  17	  maart	  2013	  en	  het	  geldschaaltje	  
heeft	  haar	  uiteindelijke	  vorm	  gekregen	  en	  is	  gemonteerd	  op	  het	  voetplateau	  
van	  het	  instrument.	  De	  hinderlijk	  uitstekende	  koppen	  van	  de	  messing	  
schroeven	  heb	  ik	  met	  en	  vijl	  weggewerkt	  .	  De	  zuiltjes	  op	  het	  front	  van	  het	  orgel	  
zijn	  van	  kleuren	  voorzien	  en	  in	  de	  kap	  is	  een	  uitsparing	  gemaakt	  waarin	  ik	  een	  
afbeelding	  van	  drie	  dansende	  dames	  heb	  gemonteerd.	  Een	  knipoog	  naar	  een	  
voorbij	  tijdperk	  maar	  ook	  en	  verwijzing	  naar	  de	  Gavioli	  orgels	  waar	  de	  
dansende	  vrouwenfiguren	  veelal	  op	  het	  front	  voorkwamen.	  Voorts	  is	  er	  een	  
begin	  gemaakt	  met	  het	  schrijven	  en	  beslaan	  van	  de	  cilinder	  als	  het	  gaat	  om	  de	  
vijfde	  melodie.	  Het	  blijft	  een	  hele	  omvangrijke	  klus	  en	  iedere	  keer	  hebben	  de	  
spijkertjes	  de	  neiging	  om	  de	  toetspen	  heen	  te	  gaan.	  Eindeloos	  geduld	  blijft	  een	  
vereiste	  bij	  het	  beoefenen	  van	  deze	  bezigheid.	  Maar	  ik	  krijg	  steeds	  meer	  grip	  
op	  de	  zaken.	  Het	  blad	  waarop	  de	  melodiekeuze	  staat	  aangegeven	  is	  vervangen	  
door	  een	  nieuw	  met	  de	  hand	  getekend	  exemplaar.	  Het	  papier	  is	  met	  diverse	  
technieken	  verouderd	  en	  geeft	  een	  beter	  effect	  dan	  het	  eerst	  aangebrachte	  
blad.	  Voorts	  is	  de	  alsmaar	  huilende	  C	  fluit	  onder	  handen	  genomen	  en	  voorzien	  
van	  een	  dunne	  papieren	  labiumstrook	  waarmee	  het	  probleem	  is	  opgelost.	  Het	  
heeft	  heel	  lang	  geduurd	  voordat	  ik	  de	  uiteindelijke	  oorzaak	  gevonden	  had.	  
Soms	  weet	  je	  als	  amateur	  niet	  waar	  je	  het	  moet	  zoeken	  en	  dat	  maakt	  het	  
achteraf	  opsporen	  van	  fouten	  erg	  lastig.	  De	  toetsgeleider	  is	  vastgezet	  met	  vier	  
schroeven	  en	  ook	  dat	  is	  een	  verbetering	  te	  noemen.	  Op	  alle	  onderdelen	  zijn	  
getekende	  nummeretiketten	  aangebracht	  .	  Het	  orgel	  begint	  nu	  echt	  in	  een	  
eindstadium	  te	  belanden.	  Met	  het	  maken	  van	  een	  houten	  aapje	  heb	  ik	  de	  
zaken	  aangaande	  de	  opbouw	  op	  de	  kap	  toch	  weer	  veranderd.	  Het	  bovenstuk	  is	  	  
verwijderd	  om	  de	  aap	  meer	  tot	  haar	  recht	  te	  laten	  komen	  maar	  ook	  omdat	  ik	  
achteraf	  bezien	  de	  opbouw	  niet	  vond	  passen	  bij	  de	  rest	  van	  het	  orgel.	  
Inmiddels	  is	  dit	  opbouwdeel	  gesneuveld	  tijdens	  een	  evenement	  waar	  mijn	  
zoontje	  het	  heeft	  gebruikt	  als	  decoratiestuk	  voor	  een	  blikkengooi	  -‐tent.	  Tevens	  
heb	  ik	  het	  orgeltje	  voorzien	  van	  een	  naam	  die	  ik	  tegenkwam	  in	  het	  boek:	  Alles	  
draait…..	  Ik	  zie	  sterretjes.	  De	  naam	  Noblesse	  is	  gekozen,	  vernoemd	  naar	  een	  



stoomcarrousel	  van	  Janvier	  waarin	  een	  Gavioli-‐orgel	  stond	  opgesteld.	  De	  
schalvensters	  zijn	  van	  een	  verflaag	  voorzien	  en	  de	  fluiten	  die	  door	  de	  
schalvensters	  te	  zien	  zijn	  in	  de	  zij-‐nissen	  zijn	  eveneens	  van	  kleuren	  voorzien.	  Zo	  
blijf	  je	  gaandeweg	  de	  bouw	  toch	  steeds	  weer	  dingen	  veranderen	  en	  bijstellen	  
totdat	  het	  punt	  der	  tevredenheid	  ie	  bereikt.	  

We	  schrijven	  nu	  de	  datum	  van	  13	  juni	  2013.	  Onderstaande	  foto	  geeft	  het	  
eindstadium	  aan	  van	  het	  door	  mij	  gebouwde	  instrument.	  

	  

	  

	  



Het	  is	  een	  regenachtige	  en	  druilerige	  zondag,	  23	  juni	  2013	  en	  ik	  begin	  mij	  te	  
storen	  aan	  kleine	  zaken	  in	  het	  front	  van	  het	  orgel.	  Kleine	  zaken	  weliswaar	  maar	  
toch…..	  Ik	  heb	  besloten	  de	  penningen	  op	  een	  andere	  wijze	  te	  bevestigen	  aan	  de	  
kast.	  De	  lelijke	  klemschroeven	  staan	  mij	  al	  een	  tijd	  tegen	  en	  buiten	  in	  de	  tuin	  is	  
het	  ook	  al	  niets	  gedaan.	  Ik	  besluit	  de	  penningen	  te	  verwijderen	  nadat	  ik	  met	  
een	  watervaste	  tekenstift	  een	  ronding	  heb	  afgetekend	  om	  uit	  te	  snijden,	  c.q.	  te	  
beitelen.	  Alles	  met	  elkaar	  een	  hele	  tijdrovende	  klus	  want	  de	  penning	  moet	  wel	  
passen	  zonder	  gapende	  randen	  achter	  te	  laten.	  Maar	  uiteindelijk	  mis	  ook	  dit	  
weer	  gelukt	  waardoor	  het	  geheel	  er	  net	  even	  overtuigender	  uitziet	  dan	  
daarvoor.	  Op	  de	  bovenstaande	  afbeelding	  is	  nog	  de	  oude	  situatie	  te	  zien.	  Met	  
beits	  het	  geheel	  netjes	  afgewerkt	  en	  ziedaar	  het	  effect	  van	  de	  penningen	  die	  
we	  op	  veel	  oude	  orgeltjes	  aantreffen.	  

Nu	  had	  in	  een	  kastje	  nog	  een	  kelk	  van	  een	  ooit	  gesneuveld	  kristallen	  glas	  
bewaard	  met	  als	  doel	  dat	  het	  nog	  wel	  eens	  van	  pas	  zou	  kunnen	  komen	  en	  aldus	  
werd	  dit	  moment	  bewaarheid.	  De	  kelk	  verankerd	  in	  een	  gesneden	  voetje	  en	  de	  
aap	  in	  handen	  gegeven.	  Resultaat:	  Een	  keurig	  geldbakje	  waarvan	  je	  er	  
waarschijnlijk	  geen	  tweede	  al	  tegenkomen.	  Wat	  je	  uit	  rommel	  nog	  weer	  kan	  
maken	  met	  een	  beetje	  fantasie.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Verbeteringen	  en	  wijzigingen.	  

	  

Natuurlijk	  kom	  je	  bij	  het	  bouwen	  van	  welk	  object	  ook	  veel	  complicaties	  tegen	  
die	  je	  voor	  een	  deel	  wel	  kunt	  verwachten	  maar	  voor	  een	  groot	  deel	  ook	  niet.	  
Men	  zegt	  wel	  eens	  dat	  je	  iets	  pas	  echt	  onder	  de	  knie	  krijgt	  als	  je	  het	  meerdere	  
malen	  hebt	  uitgevoerd.	  Bormann	  geeft	  in	  zijn	  boek	  over	  huisorgelbouw	  heel	  
mooi	  weer	  dat	  je	  een	  instrument	  pas	  leert	  doorgronden	  als	  je	  ook	  
daadwerkelijk	  ieder	  onderdeel	  in	  handen	  hebt	  gehad.	  Bruder	  geeft	  een	  
dergelijke	  beschrijving	  waarbij	  hij	  stelt	  dat	  hij	  van	  iedere	  fout	  heeft	  geleerd	  
voor	  zoverre	  er	  sprake	  kan	  zijn	  van	  fouten.	  Met	  het	  bouwen	  van	  dit	  
cilinderorgel	  ben	  ik	  veel	  zaken	  tegengekomen	  die	  ik	  meerdere	  keren	  heb	  
moeten	  herzien	  omdat	  het	  functioneerde	  zoals	  ik	  het	  mij	  bedacht	  had.	  In	  dit	  
artikel	  wil	  ik	  aangeven	  wat	  ik	  zoal	  ben	  tegengekomen	  en	  hoe	  ik	  uiteindelijk	  de	  
problemen	  heb	  weten	  op	  te	  lossen.	  	  

Het	  is	  uiteraard	  niet	  zo	  dat	  ik	  zo	  maar	  ben	  begonnen	  met	  de	  bouw	  van	  een	  
dergelijk	  project.	  Ik	  wist	  heel	  goed	  dat	  het	  een	  klus	  zou	  gaan	  worden	  van	  jaren	  
en	  dat	  een	  grote	  hoeveelheid	  doorzettingsvermogen	  gevraagd	  	  wordt	  om	  het	  
tot	  een	  goed	  einde	  te	  brengen.	  

Nadenken	  en	  veel	  afbeeldingen	  bekijken,	  fragmenten	  beluisteren	  van	  oude	  
cilinderorgels	  en	  overwegen	  van	  wat	  er	  gezien	  en	  gehoord	  is	  vormden	  de	  basis	  
van	  het	  hele	  project.	  Daarnaast	  had	  ik	  in	  het	  verleden	  reeds	  fluiten	  gebouwd	  en	  
veel	  gelezen	  over	  het	  bouwen	  van	  dergelijke	  onderdelen.	  Ook	  het	  maken	  van	  
een	  blaasbalg	  had	  ik	  in	  een	  eerder	  stadium	  ervaren	  in	  alle	  complexiteit,	  althans	  
het	  maken	  van	  een	  goede	  balg.	  	  

De	  kast	  leverde	  eigenlijk	  geen	  noemenswaardige	  problemen	  op.	  Achteraf	  had	  
ik	  beter	  een	  oude	  kast	  of	  ander	  meubel	  kunnen	  aanschaffen	  om	  aan	  planken	  te	  
kunnen	  komen	  omdat	  ik	  nu	  heel	  lang	  heb	  moeten	  zoeken	  bij	  bouwmarkten	  
naar	  hardhouten	  latten	  en	  de	  kast	  heb	  moeten	  opbouwen	  uit	  kleine	  losse	  
onderdelen.	  Het	  resultaat	  heeft	  er	  echter	  geen	  nadeel	  aan	  ondervonden.	  	  

De	  hoekornamenten	  zijn	  uitstekend	  te	  zagen	  met	  een	  ijzerzaag	  uit	  gewalst	  
hoekijzerprofiel	  dat	  bij	  iedere	  bouwmarkt	  te	  verkrijgen	  is.	  Met	  een	  ijzervijl,	  
schuurpapier	  en	  staalwol	  kan	  er	  een	  goed	  resultaat	  bereikt	  worden	  en	  het	  



geeft	  een	  stevige	  en	  solide	  uitstraling.	  Wel	  insmeren	  met	  olie	  tegen	  
roestvorming.	  Ik	  had	  eerst	  hoekprofielen	  uit	  dun	  messing	  geknipt	  maar	  dat	  gaf	  
toch	  niet	  het	  gewenste	  effect	  en	  stevigheid.	  

Het	  houtsnijwerk	  is	  met	  een	  normaal	  stanleymes	  goed	  uit	  te	  voeren	  waarbij	  
klompenhout	  	  zich	  goed	  laat	  bewerken.	  

De	  slinger	  was	  aanvankelijk	  gemaakt	  uit	  hardhout	  maar	  dat	  beviel	  niet	  echt	  
omdat	  er	  teveel	  speling	  zat	  in	  het	  geheel	  en	  aldus	  heb	  ik	  besloten	  deze	  te	  
vervangen	  door	  een	  gezaagd	  exemplaar	  van	  hoekijzerprofiel	  dat	  ik	  had	  
overgehouden	  van	  de	  hoekijzers.	  	  Een	  handvat	  van	  een	  oude	  handboormachine	  
gesloopt	  en	  met	  een	  houtvijl	  mooi	  in	  vorm	  gebracht	  maakte	  de	  nieuwe	  slinger	  
compleet	  en	  goed	  functionerend.	  

	  

De	  cilinder	  kan	  heel	  goed	  zonder	  draaibank	  gemaakt	  worden	  uit	  losse	  plankjes	  
grenen,	  dennen	  of	  vurenhout.	  Een	  kleine	  lintzaag,	  vijltjes	  en	  schuurpapier	  doen	  
wonderen	  als	  er	  maar	  geduld	  wordt	  uitgeoefend.	  

De	  vergrendelingsgroeven	  kunnen	  met	  sluitringen	  uitstekend	  worden	  
uitgevoerd.	  



De	  blaasbalg	  kan	  men	  het	  best	  van	  dun	  leer	  voorzien.	  Het	  leder	  dat	  ik	  gebruikt	  
heb	  is	  aan	  de	  dikke	  kant	  maar	  het	  werkt	  verder	  prima.	  Het	  draaigedeelte	  van	  
de	  schepbalg	  heb	  ik	  uitgevoerd	  middels	  een	  tweetal	  sleuven	  waarin	  een	  strook	  
scharnierleer	  is	  bevestigd.	  Dat	  geeft	  wel	  enige	  speling	  en	  ik	  zou	  er	  nu	  voor	  
hebben	  gekozen	  een	  opgesloten	  scharnierconstructie	  te	  bouwen.	  

De	  windlade	  heb	  ik	  gebouwd	  uit	  twee	  aan	  elkaar	  gelijmde	  plankdelen	  omdat	  ik	  
niet	  een	  bredere	  plank	  kon	  verkrijgen	  maar	  dat	  kan	  beter	  niet	  zo	  gedaan	  
worden	  omdat	  het	  hout	  trekt	  waardoor	  de	  ventielen	  niet	  geheel	  afsluiten.	  Zorg	  
voor	  en	  vlakke	  plaat	  zonder	  torsie,	  hetgeen	  veel	  ellende	  achteraf	  gaat	  
voorkomen.	  	  

Het	  ventielleer	  moet	  heel	  dun	  zijn.	  Ik	  heb	  achteraf	  een	  te	  dikke	  leersoort	  
gebruikt	  met	  een	  vleeszijde	  die	  gelegenheid	  geeft	  aan	  huilers.	  Schapenleer	  was	  
achteraf	  bezien	  een	  betere	  keuze	  geweest,	  echter	  dat	  had	  ik	  niet	  tot	  mijn	  
beschikking.	  Over	  het	  algemeen	  bezien	  functioneert	  het	  geheel	  naar	  behoren.	  

Ook	  de	  ventielen	  voor	  aanzuiging	  van	  wind	  in	  de	  blaasbalgen	  had	  ik	  beter	  
kunnen	  vervaardigen	  uit	  schapenleer	  daar	  de	  balg	  nu	  naar	  mijn	  mening	  te	  snel	  
inzakt	  door	  een	  niet	  volledige	  afsluiting	  van	  de	  ventielgaten.	  Bovendien	  geeft	  
de	  schepbalg	  een	  ruis	  bij	  het	  op	  en	  neer	  gaan.	  

De	  klavierbalk	  heeft	  heel	  lang	  voor	  veel	  problemen	  gezorgd	  omdat	  er	  toch	  te	  
veel	  speling	  bleek	  te	  zitten	  in	  deze	  klavierbalk.	  Dit	  samen	  met	  andere	  
onvolkomenheden	  had	  als	  effect	  dat	  de	  pennen	  op	  de	  cilinder	  niet	  over	  de	  
toetspennen	  gleden	  maar	  erlangs.	  Daarmee	  samenhangend	  is	  het	  
vergrendelingszwaard	  dat	  uit	  dik	  messing	  gemaakt	  dient	  te	  worden	  en	  daarbij	  
ook	  de	  geleiders	  waarin	  het	  zwaard	  moet	  vallen.	  Ik	  heb	  gemerkt	  dat	  de	  
combinatie	  van	  genoemde	  factoren	  zoveel	  speling	  kan	  geven	  dat	  de	  pennen	  
een	  eigen	  weg	  gaan	  kiezen.	  Na	  herstel	  werkt	  alles	  naar	  behoren.	  

De	  knelbouten	  op	  de	  aandrijfas	  werken	  niet	  naar	  behoren	  en	  er	  moet	  worden	  
geboord	  om	  een	  vergrendeling	  door	  de	  bouten	  te	  kunnen	  aanbrengen.	  

Dan	  zijn	  er	  nog	  een	  aantal	  zaken	  waar	  ik	  niet	  bij	  nagedacht	  heb	  tijdens	  de	  
bouw,	  gewoon	  omdat	  ik	  de	  kennis	  daarover	  nog	  niet	  had	  maar	  nu	  wel	  heb.	  De	  
klavierheffer	  heb	  ik	  niet	  gebouwd	  en	  dat	  is	  achteraf	  nog	  maar	  moeilijk	  te	  
realiseren	  bij	  dit	  orgel.	  Gewoon	  goed	  oppassen	  bij	  het	  verschuiven	  van	  de	  



cilinder	  is	  een	  vereiste.	  Op	  zich	  geen	  probleem	  want	  een	  dergelijk	  instrument	  
behandel	  je	  met	  respect.	  

De	  vergrendeling	  bij	  het	  verkeerd	  draaien,	  dus	  tegen	  de	  richting	  in,	  is	  ook	  een	  
ontbrekend	  onderdeel.	  Ik	  heb	  het	  probleem	  zo	  opgelost	  dat	  ik	  de	  cilinder	  
helemaal	  vrij	  kan	  koppelen	  van	  het	  tandwiel	  door	  de	  cilinder	  van	  het	  wormwiel	  
af	  te	  schuiven	  naar	  links.	  Je	  kan	  dan	  draaien	  wat	  je	  wilt	  zonder	  ook	  maar	  iets	  te	  
beschadigen.	  Ik	  zou	  het	  nu	  natuurlijk	  anders	  aanpakken.	  

Om	  weer	  terug	  te	  komen	  bij	  het	  begin:	  

Je	  zou	  een	  dergelijk	  instrument	  eigenlijk	  meerdere	  malen	  moeten	  bouwen	  om	  
tot	  een	  foutloos	  geheel	  te	  komen,	  echter	  het	  is	  da	  vraag	  in	  hoeverre	  het	  dan	  
nog	  een	  hobby	  genoemd	  kan	  worden	  met	  daarbij	  de	  kanttekening	  of	  het	  
daardoor	  ook	  leuker	  wordt.	  Wat	  is	  perfectie?	  Bestaat	  perfectie?	  En	  natuurlijk	  
de	  vraag	  of	  perfectie	  ook	  de	  charme	  oplevert	  die	  een	  instrument	  als	  dit	  door	  
mij	  gebouwde	  exemplaar	  bezit.	  Ik	  ben	  niet	  de	  persoon	  die	  gelooft	  dat	  perfectie	  
de	  toegevoegde	  waarde	  verschaft	  aan	  een	  object.	  Integendeel:	  Ik	  ben	  in	  het	  
bezit	  van	  een	  seriematig	  gebouwd	  orgeltje	  aangestuurd	  middels	  geperforeerde	  
rollen	  maar	  het	  geeft	  bij	  lange	  na	  niet	  de	  voldoening	  die	  mijn	  zelfgebouwd	  
orgel	  geeft,	  ondanks	  alle	  perfectie	  die	  het	  seriematige	  gebouwde	  instrument	  in	  
zich	  heeft.	  	  	  

Ten	  slotte	  nog	  een	  aantal	  uitspraken	  die	  bij	  het	  ondernemen	  van	  een	  dergelijk	  
project	  tot	  steun	  kunnen	  zijn	  al	  het	  allemaal	  weer	  eens	  tegenzit:	  

	  

Bormann:	  	  Wer	  sein	  Instrument	  ganz	  mit	  eigenen	  Handen	  herstellt,	  wird	  
berechtigten	  Stolz	  am	  gelungenen	  Werk	  haben,	  denn	  er	  schuf	  etwas	  einheitlich	  	  
Organisches	  ,	  in	  dem	  seine	  Personlichkeit	  Gestalt	  annahm.	  	  

	  

Bormann:	  	  Wir	  wollen	  Orgelheimwerker	  sein,	  ohne	  uns	  mit	  dem	  konnen	  des	  
zunftiges	  Orgelbauers	  zu	  messen………	  

	  



Bruder:	  	  …..mit	  dieser	  Gelegenheit	  machte	  ich	  alle	  Fehler	  ,	  welche	  fur	  mich	  alle	  
mahl	  ein	  Lehrmeister	  wahren………..	  

	  

Napoleon:	  	  Wenn	  eine	  verzweifelte	  Situation	  besonderes	  Konnen	  erwartet,	  
dann	  bringt	  man	  dieses	  Konnen	  ach	  auf.   

 

	  

	  

	  

Bijna	  is	  het	  instrument	  afgebouwd…………	  Bijna	  !	  

	  



Het	  bouwen	  van	  een	  aapje……..	  

	  

Het	  klinkt	  als	  aanhef	  vreemd	  maar	  de	  werkelijkheid	  is	  niet	  anders	  dan	  als	  in	  de	  
aanhef	  genoemd.	  

Vroeger	  was	  het	  vooral	  bij	  cilinderorgels	  gebruikelijk	  dat	  er	  ander	  vertier	  werd	  
aangeboden	  naast	  het	  spelen	  van	  de	  melodielijnen.	  Reden	  daarvoor	  was	  
gelegen	  in	  het	  feit	  dat	  de	  melodie	  op	  de	  cilinder	  na	  korte	  tijd	  steeds	  weer	  
opnieuw	  begon	  met	  als	  gevolg	  dat	  toeschouwers	  al	  snel	  wegliepen	  zonder	  en	  
gift	  in	  het	  bakje	  te	  doen.	  Dat	  kon	  worden	  opgelost	  door	  bijvoorbeeld	  een	  
exotisch	  dier	  zijn	  kunsten	  te	  laten	  vertonen	  bij	  het	  orgeltje.	  Nu	  is	  het	  verboden	  
om	  met	  levende	  aapjes	  en	  dergelijke	  rond	  te	  trekken	  en	  dus	  heb	  ik	  lang	  
nagedacht	  dat	  probleem	  te	  omzeilen	  middels	  een	  alternatief	  voor	  de	  echte	  
aap.	  De	  meeste	  pluche	  beesten	  voldoen	  niet	  omdat	  ze	  wat	  vorm	  en	  
verhoudingen	  totaal	  niet	  kloppen	  en	  dus	  onbruikbaar	  zijn.	  Veelal	  is	  de	  stijl	  ook	  
niet	  van	  toepassing	  op	  de	  orgeltjes	  in	  hun	  periode	  bekeken.	  Tevens	  ervaar	  ik	  bij	  
mijzelf	  een	  grote	  hoeveelheid	  ergernis	  bij	  het	  zien	  van	  de	  meeste	  afschuwelijke	  
apen	  die	  op	  orgeltjes	  zitten	  en	  bediend	  worden	  door	  de	  draaiers	  van	  die	  
orgeltjes.	  In	  veel	  gevallen	  slaat	  het	  de	  plank	  volledig	  mis.	  Dus	  ben	  ik	  begonnen	  
met	  op	  het	  net	  afbeeldingen	  te	  zoeken	  van	  aapjes.	  Nu	  heb	  ik	  niet	  in	  alle	  
gevallen	  veel	  op	  met	  apen,	  gewoonweg	  omdat	  ik	  de	  meeste	  apen	  niet	  leuk	  
vind.	  Wel	  een	  geschikt	  model	  werd	  gevonden	  in	  	  de	  vorm	  van	  een	  dwergaapje.	  
Mooi	  klein	  en	  dus	  passend	  om	  bovenop	  het	  orgeltje	  te	  kunnen	  plaatsen	  en	  een	  
vormgeving	  die	  slank	  en	  sierlijk	  is	  als	  het	  om	  de	  lichaamsbouw	  gaat.	  De	  keuze	  
was	  aldus	  gemaakt	  en	  ik	  heb	  vervolgens	  eerst	  een	  tekening	  in	  lijn	  gemaakt	  en	  
deel	  voor	  deel	  uitvergroot	  tot	  de	  gewenste	  grootte.	  Vervolgens	  is	  er	  een	  
knipmodel	  van	  karton	  gemaakt	  dat	  als	  sjabloon	  zou	  gaan	  dienen	  voor	  het	  
aftekenen	  op	  hout.	  Op	  school	  had	  ik	  nog	  een	  aantal	  houten	  planken	  staan	  die	  
afkomstig	  waren	  uit	  een	  oude	  boekenkast	  en	  die	  eigenlijk	  nutteloos	  in	  een	  
hoek	  stonden	  opgeborgen,	  wachtend	  op	  een	  bestemming.	  Die	  bestemming	  
werd	  nu	  een	  feit	  en	  dus	  werden	  de	  contouren	  in	  viervoud	  uitgezaagd	  en	  
verlijmd	  tot	  iets	  wat	  de	  naam	  aap	  nog	  nauwelijks	  mag	  dragen.	  Met	  een	  rasp	  
heb	  ik	  vervolgens	  de	  onderdelen	  in	  vorm	  gebracht	  en	  daar	  waar	  nodig	  werd	  de	  
zaag	  in	  het	  ontwerp	  gezet	  om	  benen,	  handen	  en	  hoofd	  een	  ietwat	  
eigenzinniger	  positie	  te	  geven.	  Het	  houtpoeder	  is	  opgespaard	  om	  als	  vulmiddel	  



te	  kunnen	  dienen.	  Ook	  hier	  weer	  de	  doelstelling:	  Probeer	  het	  geheel	  te	  
bouwen	  met	  afvalmaterialen	  en	  zo	  min	  mogelijk	  specialistisch	  gereedschap.	  
Hier	  dus	  en	  aantal	  vijlen	  en	  wat	  schuurpapier.	  	  

	  

De	  afbeelding	  laat	  zien	  dat	  het	  aapje	  reeds	  in	  een	  gevorderde	  staat	  van	  afbouw	  
is.	  De	  opbouw	  zal	  eerst	  in	  ruwe	  vorm	  worden	  afgewerkt	  en	  daarna	  wordt	  met	  
schuurpapier	  het	  geheel	  verder	  verfijnd.	  De	  ogen	  heb	  ik	  gemaakt	  uit	  knikkers	  
afkomstig	  uit	  de	  knikkerzak	  van	  mijn	  kinderen.	  Met	  de	  boor	  gaten	  geboord	  
waarin	  de	  knikkers	  gelijmd	  zijn.	  Met	  en	  mengsel	  van	  houtlijm	  en	  houtpoeder	  
kun	  je	  heel	  mooi	  details	  maken	  zoals	  de	  randen	  om	  de	  ogen.	  Ook	  de	  neus	  is	  op	  
die	  manier	  vormgegeven.	  De	  aangezette	  onderdelen	  zijn	  ook	  afgewerkt	  met	  en	  
mengsel	  van	  lijm	  en	  houtpoeder.	  Een	  beeldhouwer	  zal	  het	  wellicht	  met	  



afgrijzen	  aanschouwen	  maar	  ik	  heb	  ook	  niet	  de	  pretentie	  een	  beeldhouwer	  te	  
zijn.	  	  Het	  aapje	  zal	  een	  bedelend	  gebaar	  maken	  met	  in	  de	  andere	  hand	  een	  
bordje	  met	  de	  tekst:	  MERCI.	  De	  aap	  is	  zo	  gemaakt	  dat	  deze	  kan	  zitten	  op	  de	  
rand	  van	  de	  orgelkast,	  ook	  als	  de	  klep	  voor	  een	  deel	  open	  staat.	  In	  die	  zin	  
vormen	  orgeltje	  en	  aapje	  en	  bij	  elkaar	  horend	  geheel.	  Nu	  kwam	  ik	  voor	  de	  
keuze	  te	  staan	  wat	  ik	  het	  beestje	  in	  handen	  zou	  gaan	  geven.	  Het	  geheel	  
uitvoeren	  zoals	  bovengenoemd	  of	  toch	  iets	  anders……	  Een	  geldbakje	  	  was	  
daarbij	  een	  andere	  voor	  de	  hand	  liggende	  optie	  en	  misschien	  een	  beetje	  te	  
voor	  de	  hand	  liggend.	  Bovendien	  heeft	  het	  orgeltje	  zelf	  al	  een	  schaaltje	  waarop	  
de	  gift	  kan	  worden	  gedeponeerd.	  Ik	  heb	  besloten	  uit	  een	  grote	  glazen	  knikker	  
een	  toortsje	  te	  bouwen.	  Uit	  een	  stukje	  hout	  heb	  ik	  een	  basisvorm	  gesneden	  en	  
vervolgens	  deze	  met	  en	  mes	  en	  een	  vijl	  in	  een	  spiraalvorm	  gebracht.	  	  

	  

	  



Het	  resultaat	  van	  de	  onderneming	  tot	  nu	  toe	  staat	  hier	  op	  de	  prent.	  Met	  
schuurpapier	  wordt	  het	  geheel	  verder	  afgewerkt	  en	  zullen	  handen	  en	  voeten	  
hun	  uiteindelijke	  vorm	  moeten	  krijgen.	  	  Bij	  het	  passen	  op	  het	  orgel	  blijkt	  dat	  de	  
maatvoering	  heel	  goed	  is	  gelukt	  en	  wat	  ook	  een	  aardige	  bijkomstigheid	  is,	  is	  
dat	  mensen	  het	  beestje	  herkennen	  als	  een	  dwergaapje.	  Dan	  mag	  je	  toch	  stellen	  
dat	  je	  tevreden	  mag	  en	  kunt	  zijn.	  	  Het	  afwerken	  kost	  veel	  tijd	  en	  vooral	  een	  
mooie	  belijning	  bewerkstelligen	  vraagt	  veel	  geduld.	  Na	  vele	  uren	  vijl-‐	  en	  
schuurwerk	  werd	  het	  beestje	  steeds	  meer	  een	  dier	  met	  karakter.	  En	  dat	  is	  wat	  
ik	  ook	  voor	  ogen	  had.	  Een	  houten	  statisch	  dierfiguurtje	  dat	  toch	  aandacht	  zal	  
gaan	  trekken	  van	  omstanders	  en	  in	  die	  zin	  dus	  voor	  het	  zelfde	  doel	  op	  het	  orgel	  
aanwezig	  als	  vroeger	  de	  echte	  aapjes.	  Ik	  heb	  veel	  afbeeldingen	  bekeken	  van	  de	  
stoomcarrousel	  zoals	  deze	  staat	  opgesteld	  in	  de	  Efteling	  om	  te	  kijken	  naar	  	  



kleurstellingen	  en	  vormen	  zoals	  die	  in	  het	  verleden	  werden	  toegepast	  en	  
daarop	  heb	  ik	  mijn	  verdere	  vormgeving	  en	  ook	  het	  schilderwerk	  aangepast.	  De	  
bovenstaande	  foto	  geeft	  daarvan	  een	  beeld.	  Ik	  heb	  het	  aapje	  een	  beetje	  een	  
kermisachtig	  uiterlijk	  gegeven	  als	  het	  gaat	  om	  de	  kleding.	  Dit	  om	  nog	  meer	  de	  
aandacht	  te	  vestigen	  en	  vast	  te	  houden	  van	  voorbijgangers	  en	  natuurlijk	  vooral	  
kinderen.	  De	  echte	  aap	  mag	  dan	  verdwenen	  zijn	  maar	  deze	  houten	  aap	  doet	  er	  
volgens	  mij	  niet	  voor	  onder.	  

De	  ogen	  zijn	  verder	  met	  verf	  afgewerkt	  en	  het	  was	  een	  hele	  klus	  om	  het	  
beestje	  een	  echte	  blik	  te	  geven.	  Eindeloos	  ben	  ik	  met	  dunne	  streepjes	  verf	  in	  
de	  weer	  geweest	  om	  uiteindelijk	  te	  komen	  tot	  een	  bevredigende	  uitstraling.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Bij	  een	  aapje	  hoort	  natuurlijk	  een	  naam.	  Ik	  heb	  gekozen	  voor	  de	  naam	  Pydre.	  
Gewoon	  omdat	  ik	  dat	  een	  leuke	  naam	  vond	  die	  bepaald	  niet	  alledaags	  is.	  
Bovendien	  een	  bijnaam	  die	  bij	  toeval	  is	  ontstaan	  voor	  mijn	  jongste	  zoon	  
William.	  Vraag	  mij	  niet	  meer	  wat	  de	  aanleiding	  daartoe	  is	  geweest	  want	  ik	  zou	  
het	  met	  geen	  mogelijkheid	  meer	  weten	  te	  achterhalen.	  Op	  de	  muts	  heb	  ik	  van	  
messing	  draad	  een	  harpconstructie	  uitgehamerd	  waaraan	  een	  aantal	  bellen	  is	  
bevestigd.	  Het	  orgel	  heeft	  inmiddels	  de	  naam	  Noblesse	  gekregen,	  vernoemd	  
naar	  een	  stoomcarrousel	  van	  Janvier.	  De	  onderstaande	  foto	  geeft	  het	  
eindresultaat	  weer.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Bouw	  van	  een	  wagentje	  

Het	  orgel	  is	  inmiddels	  bijna	  gereed	  en	  we	  schrijven	  29	  april	  2014.	  

Ik	  ben	  nog	  bezig	  met	  het	  noteren	  van	  de	  vijfde	  en	  zesde	  melodielijn	  op	  de	  
cilinder	  maar	  het	  werk	  raakt	  na	  bijna	  zes	  jaar	  zijn	  voltooiing.	  Dat	  betekent	  dat	  ik	  
enige	  tijd	  geleden	  ben	  gaan	  nadenken	  over	  het	  bouwen	  van	  een	  wagen	  waarop	  
het	  orgel	  zou	  moeten	  staan.	  De	  kringloopwinkel	  heeft	  hier	  uitkomst	  geboden	  
omdat	  ik	  hier	  drie	  kinderwagens	  zag	  staan	  die	  gemaakt	  zijn	  in	  een	  tijdperk	  dat	  
degelijkheid	  nog	  een	  gewone	  zaak	  was.	  Probleem	  dat	  zich	  meteen	  reeds	  
voordeed	  was	  dat	  de	  onderstellen	  en	  de	  wielen	  in	  conditie	  bij	  alle	  wagens	  
dusdanig	  waren	  dat	  ik	  moest	  proberen	  ongezien	  wielen	  van	  het	  ene	  model	  
naar	  het	  andere	  over	  te	  hevelen.	  Gelukkig	  bleek	  dat	  dit	  mogelijk	  was	  en	  aldus	  
heb	  ik	  de	  beschikking	  weten	  te	  krijgen	  over	  een	  kwalitatief	  goed	  onderstel	  
waarbij	  ik	  de	  bak	  heb	  achtergelaten	  bij	  de	  kringloop	  omdat	  we	  het	  babytijdperk	  
al	  lang	  achter	  ons	  hebben	  gelaten.	  

Thuis	  aangekomen	  deed	  zich	  meteen	  een	  nieuw	  obstakel	  voor	  omdat	  bleek	  dat	  
de	  riempjes	  erg	  zwak	  waren	  en	  niet	  meer	  het	  gewicht	  zouden	  kunnen	  houden	  
van	  het	  plateau	  met	  orgel	  en	  cilinder.	  Ook	  de	  ringen	  in	  het	  buisframe	  van	  het	  
onderstel	  vond	  ik	  tamelijk	  licht	  uitgevoerd.	  Gelukkig	  bood	  de	  plaatselijke	  
bouwmarkt	  uitkomst	  en	  een	  viertal	  stevige	  ringen	  met	  schroefverbinding	  
waren	  snel	  aangeschaft.	  Wel	  moesten	  de	  gaten	  in	  het	  frame	  groter	  worden	  
gemaakt	  en	  dat	  bleek	  achteraf	  een	  langdurige	  klus	  te	  zijn.	  Van	  een	  dikke	  
lederen	  riem	  heb	  ik	  nieuwe	  draagriemen	  gesneden	  en	  in	  plaats	  van	  gespen	  heb	  
ik	  bouten	  met	  knelmoeren	  gebruikt.	  Van	  grenenhout	  een	  constructie	  gebouwd	  
en	  van	  een	  bezemsteel	  twee	  draagbomen.	  De	  draagconstructie	  wilde	  ik	  open	  
houden	  zodat	  je	  tussen	  het	  plateau	  en	  de	  wielen	  ruimte	  zou	  overhouden.	  Het	  
wagentje	  moet	  niet	  te	  dominant	  aanwezig	  zijn	  maar	  mag	  wel	  een	  eenheid	  
vormen	  met	  het	  instrument	  en	  dus	  gezien	  worden.	  Van	  vurenhout	  heb	  ik	  drie	  
staanders	  gebouwd	  die	  op	  het	  frame	  zijn	  geschroefd.	  Door	  L-‐profielen	  te	  
gebruiken	  aan	  weerszijden	  van	  iedere	  staander	  is	  een	  zeer	  stevig	  geheel	  
ontstaan.	  Met	  behulp	  van	  deuvels	  is	  het	  draagplateau	  op	  het	  onderste	  
draagdeel	  bevestigd	  en	  ten	  slotte	  is	  het	  totaal	  in	  de	  riemen	  gehangen.	  

Daarna	  volgde	  de	  grote	  test……..	  Houdt	  het	  geheel	  het	  gewicht	  van	  het	  orgel	  ?	  



Na	  enige	  tijd	  kan	  gesteld	  worden	  dat	  de	  kinderwagen	  dusdanig	  degelijk	  is	  
uitgevoerd	  dat	  de	  assen	  en	  wielen	  het	  gewicht	  kunnen	  dragen.	  Van	  een	  oud	  
dienblad	  maakte	  ik	  vervolgens	  een	  plateau	  waarop	  zaken	  kunnen	  worden	  
meegevoerd	  tijdens	  een	  evenement.	  

Het	  schilderwerk	  komt	  aangaande	  de	  kleuren	  weer	  terug	  in	  het	  orgeltje	  zelf	  
waarbij	  de	  zoete	  kermiskleuren	  door	  mijzelf	  gemengd	  zijn.	  Ten	  slotte	  heb	  ik	  
nog	  een	  aantal	  details	  aangebracht	  in	  de	  vorm	  van	  kwasten	  en	  kleine	  houten	  
eikeltjes	  op	  de	  buiseinden	  van	  het	  onderstel.	  Daarmee	  zijn	  de	  open	  buiseinden	  
ook	  verleden	  tijd.	  Het	  orgeltje	  is	  met	  een	  zware	  lederen	  riem	  bevestigd	  aan	  het	  
onderstel.	  Wat	  nu	  nog	  rest	  is	  het	  maken	  van	  een	  rondje	  buiten	  om	  te	  bezien	  of	  
alles	  bestand	  is	  tegen	  de	  omstandigheden.	  	  

	  



Omdat	  het	  mooi	  weer	  was	  en	  ik	  even	  geen	  zin	  meer	  had	  in	  bouwperikelen	  
besloot	  ik	  maar	  een	  rondje	  te	  gaan	  fietsen.	  Op	  mijn	  route	  kwam	  ik	  langs	  de	  
kringloopwinkel	  en	  besloot	  toch	  maar	  eens	  te	  gaan	  kijken	  of	  ik	  niet	  iets	  zou	  
kunnen	  vinden	  dat	  te	  gebruiken	  zou	  zijn	  voor	  het	  maken	  van	  een	  duwarm	  aan	  
het	  wagentje.	  Het	  leek	  alsof	  het	  zo	  moest	  zijn	  want	  ik	  trof	  een	  tweetal	  messing	  
elementen	  aan	  die	  ik	  samengesmeed	  zou	  kunnen	  aanwenden	  voor	  dit	  doel.	  Uit	  
een	  oude	  gordijnenroede	  en	  een	  badkamer-‐	  handdoekhanger	  heb	  ik	  een	  
duwarm	  gebouwd	  die	  naar	  mijn	  inzien	  uitstekend	  past	  binnen	  het	  geheel	  en	  
nog	  functioneel	  is	  ook.	  En	  zo	  kon	  het	  toch	  nog	  gebeuren	  dat	  ik	  eigenlijk	  
onbedoeld	  in	  de	  meivakantie	  een	  wagentje	  heb	  gebouwd	  voor	  mijn	  
cilinderorgeltje.	  

Het	  geheel	  is	  nu	  klaar	  om	  op	  zondag	  18	  mei	  2014	  de	  vuurdoop	  te	  ondergaan	  in	  
het	  Openluchtmuseum	  in	  Arnhem	  waar	  ik	  ben	  uitgenodigd	  op	  de	  landelijke	  
contactdag	  voor	  de	  vereniging	  van	  draaiorgelvrienden.	  

Ik	  sluit	  af	  met	  een	  aantal	  foto’s	  van	  het	  eindresultaat.	  De	  klus	  is	  voltooid	  al	  zal	  
er	  nog	  wel	  een	  en	  ander	  veranderd	  worden	  aan	  het	  instrument	  in	  de	  loop	  van	  
de	  tijd.	  

	  

Groenlo,	  7	  mei	  2014	  

Ben	  Heetkamp	  

	  

	  

	  

	  

	  





	  


