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		Ordre
		
1 - Prélude à deux basses		
		
2 - Cantique simple
3 - Cantique double
4 - Interlude - basse et dessus
5 - Hymne à deux choeurs
Pseaume
		
6 - 74 - sostenuto, Pièce en trio
7 - 110 - ardito, Les Anches
		Le Bouquet, concert pour orgue
		
8 - Pseaume 8
9 - Pseaume 116
10 - Pseaume 17
11 - Pseaume 122
12 - Pseaume 65
13 - Pseaume 138
14 Evocazione - SwWV 258
15 Fantasia cromatica - SwWV 258 - Jan Pzn Sweelinck
		Pseaume
		
16 - 20 - commodo, Les Fonds
17 - 55 - flessibile, Les Anches doux
18 - 10 - lontano, Les Flûtes
19 - 100 - con allegrezza, Plein Jeu
		Hymne Te lucis terminum
		
20 - Antienne
21 - Duo
22 - Trio
23 - Allegro con fuoco
24 - Lontano

Voorwoord
‘O nostre Dieu et Seigneur amiable’, Pseaume 8
Het eerste contact tussen componist Daan Manneke en organist Gerben Budding was in
het jaar 2015 rond de première van Manneke’s ‘Abendmusik’ voor koor, solisten en orgel
(een werk waarin ‘Te lucis ante terminum’ een belangrijke rol speelt) en de uitvoering van
‘Tombeau pour Ton de Leeuw’ voor cello en orgel in de Augustijnenkerk te Dordrecht.
In 2017 kreeg dit contact een vervolg rond de uitvoering van het op de voorliggende CD
opgenomen orgelwerk ‘Le Bouquet’ in de Maartenskerk te Zaltbommel.
Naar aanleiding van dit concert besloten componist en organist het werk uitvoerig door
te spreken aan de klaviatuur van het Bätz-Witte orgel van de Grote Kerk te Gorinchem, het
orgel waar Budding negen jaar lang organist was en waar hij vergroeid mee raakte.
Componist en organist vonden elkaar in de liefde voor het Geneefs Psalter en de fascinatie
voor klankkleur. Een en ander heeft geleid tot de CD die u nu in handen heeft.
De eerste opnamen op deze CD dateren uit 2017. De overige opnamen vonden plaats in
2019.
Het sprak vanzelf dat deze CD moest uitkomen in 2019, het jaar van de tachtigste verjaardag van de componist.
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Toelichting composities
Het is een interessant gegeven dat veel componisten uit de westerse muziekgeschiedenis naast hun grote
werken ook kleine stukken hebben gecomponeerd, die het beluisteren zeker waard zijn. Zo kennen we
van Johann Sebastian Bach (1685-1750) het Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach en componeerde de
jonggestorven kerkmusicus Hugo Distler (1908-1942) de broze op het huisorgel geïnspireerde Stücke für die
Kleinorgel opus 18. Het componeren op deze intieme schaal heeft tevens het voordeel dat de enthousiaste
amateur zich zulke werken eigen kan maken en daardoor vertrouwd raakt met het wezen en karakter van de
componist.
Iets van die intieme schaal komt terug bij de vele psalm-composities die de Nederlandse componist Daan
Manneke (1939) in de loop der jaren schreef en zijn gebaseerd op het Geneefs Psalter, het belangrijkste erfgoed van de Reformatorische traditie. Inmiddels worden de composities van Daan Manneke internationaal
gewaardeerd en uitgevoerd en ontving hij een aantal belangwekkende prijzen en onderscheidingen voor zijn
oeuvre. Daan Manneke’s feestjaar in 2019 werd opgeluisterd met talloze uitvoeringen, lezingen, workshops
en een symposium en vormde de aanleiding voor deze CD.
Een ander interessant gegeven is de boeiende rol die sommige uitvoerende musici in de loop van de
geschiedenis hebben gespeeld bij het werk van een componist. Voorbeelden zijn Karl Straube bij Max Reger
en Yvonne Loriod-Olivier bij Olivier Messiaen (Yvonne was Messiaen’s vrouw). Ook Benjamin Britten werkte
nauw samen met zijn levensgezel Peter Pears, onder andere in zijn opera’s, liederencycli en andere (religieus
getinte) composities. Niet anders is dit bij Daan Manneke bij wie vanaf 1980 een hechte relatie met organist
Jos van der Kooy (1951) begint. Dankzij de grote inzet waarmee Van der Kooy de vaak zeer veeleisende
orgelwerken van de componist verdedigde, hebben Manneke’s orgelwerken grote bekendheid gekregen. Van
der Kooy was actief op symposia en documenteerde een groot aantal werken op CD. Daarnaast verleende
Van der Kooy de componist verschillende compositie-opdrachten en slaagde er zodoende in om Manneke’s
orgel-oeuvre breeduit op de kaart te zetten.
De intieme schaal van een kleine compositie, het Geneefs Psalter en de soms bijzondere relatie tussen
componist en uitvoerend musicus komen samen op deze CD waarop organist Gerben Budding op een indrukwekkende wijze een groot aantal psalm-gerelateerde composities van Daan Manneke heeft opgenomen. Het
Bätz-Witte-orgel uit 1853 is een stoer-klinkend drie-klaviers orgel met nog veel pijpwerk uit 1761. Van der
Kooy noemt het één van de mooiste instrumenten van ons land.
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Deze CD is een kleine staalkaart uit Manneke’s orgeloeuvre, ingebed door twee korte composities, beide
gebaseerd op de avondhymne ‘Te lucis ante terminum’.
Beluisteren we de Vijf Versetten (1962/3) dan horen we een traditioneel, maar vakkundig geschreven
variatiewerk, dat nog geheel de neo-barokke geest uit die jaren ademt. Op dezelfde hymne is Ordre
(2018) gebouwd: een ‘Petite Hommage à Marin Marais’, de meester van de variatie-vorm. Het is bewust
traditioneel geschreven, maar dan met een gerijpt raffinement. Elke variatie is met verschillende tongwerken
geregistreerd en dat werkt buitengewoon attractief. Het verfijnde spel van Gerben Budding en de originele
registraties maken dit kleine werk tot een aangenaam-gepeperde luisterervaring.
Evocazione SwWV 258 (2019) schreef Daan Manneke in opdracht van Jos van der Kooy als een eerbetoon aan
Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621). De laatste maat van dit werk loopt uit op het begin van Sweelinck’s
Fantasia Cromatica, SwWV 258. Volgens de componist heeft dit korte werk een caleidoscopisch karakter en
benut het elementen uit Sweelinck’s Fantasia, de Geneefse psalm 8 en het lied Mein junges Leben hat ein End.
Ook Le Bouquet, concert pour orgue (2016) werd in opdracht van Jos van der Kooy geschreven en is een
aan hem opgedragen monumentaal psalmenconcert. De in de oorspronkelijke compositie opgenomen
psalm-melodieën en zettingen dienen ad libitum door stemmen te worden uitgevoerd, maar worden hier
op het orgel gespeeld met hoogst-originele klankkleuren. Meteen in deel I, Toccata ostinato, gebaseerd
op Pseaume 8, wordt de luisteraar overrompeld door repeterende signalen, tegendraadse, percussieve
pedaalclusters en wervelende toonladderpassages. Deel II, Pseaume 116, Canto, is een weldadig, sereen
contrast ten opzichte van deel I. Daarna volgt het fraai-lineair geschreven deel III, Duo, Pseaume 17, besloten
met een subtiele harmonische zetting. De eclatante quasi-improvisatorische Toccata, deel IV, Pseaume 122,
besluit met een opvallende tweestemmige melodie-zetting, op het pedaal gespeeld. De verstilde Sarabande
en de stevig neergezette Canon sostenuto vormen de basis voor deel V, Pseaume 65. Pseaume 138, deel VI,
een joyeuze Toccata quasi Fantasia, wordt besloten met de Canzone, gebaseerd op Pseaume 8: een terugblik
op deel I. En daarmee is de melodische verwantschap tussen de Pseaume 8 en Pseaume 138 benadrukt en de
cirkel gesloten.
In 1992 verscheen bij de Uitgeverij Boekencentrum B.V. het boek ‘Koraalbewerkingen over de 150 Psalmen’.
Ook aan Daan Manneke werd een opdracht verleend. Zes bewerkingen daarvan zijn op deze CD te beluisteren. Vooral de psalmen 10 en 55 munten uit door grote eenvoud en raffinement in de behandeling van de
melodie.
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In het algemeen kan worden gezegd, dat een componist als Daan Manneke ragfijn aanvoelt, hoever hij met
zijn rijke idioom bij zowel enthousiaste amateurs als professionele organisten kan gaan. Hoe bruuskerend-grillig zijn idioom in bijvoorbeeld Le Bouquet (vooral in de toccata’s) kan zijn, toch respecteert hij de
kerktonale modale sfeer, die een psalmmelodie uitstraalt. Soms schaamt hij zich ook niet om tot het uiterste
te gaan in structurele eenvoud en verstilling. Niet voor niets wordt hij de ‘Sweelinck van de 20ste eeuw’
genoemd.
Kees Weggelaar
Toelichting registraties
De gebruikte registraties zijn in nauw overleg met de componist ontstaan. Organist en componist zijn al
jaren gefascineerd door de grote kleurenrijkdom van het Bätz-Witte orgel. De combinatie van het pijpwerk
van Stephanus Cousijns (1666), Johann Heinrich Hartmann Bätz (1761), Christian Gottlieb Friedrich Witte
(1853), Bas Blank (1960) en Pels en van Leeuwen (2002, 2008 en 2011) maakt het orgel tot een boeiende
persoonlijkheid. De akoestiek van de Gorcumse Grote Kerk werkt optimaal mee en nodigt uit tot avontuurlijk
registreren en musiceren.
Ordre
In de eerste variatie horen we de Fagot 16’ van het Hoofdwerk tegenover de Dulciaan 8’ van het Rugwerk,
aangevuld met enkele labialen.
In variatie twee klinkt de Dulciaan 8’ van het Rugwerk. Dit register is het enige pijpwerk uit 1960 dat nog in
het orgel aanwezig is.
Bij de derde variatie koos de organist ervoor om de melodie uitkomend in het pedaal te spelen met de
krachtige Trompet 4’ (van de tweede Pedaal-lade van Pels en van Leeuwen uit 2002). Een register dat op zijn
advies in 2016 opnieuw is geïntoneerd door Pels en van Leeuwen. De linkerhand klinkt op 16’-basis (Fagot)
en in de rechterhand klinkt de Schalmei 8’ van het Bovenwerk (Witte, 1853)
In de vierde variatie klinkt de Vox Humana 8’ van het Bovenwerk (deels 1761) in combinatie met de Woudtfluit 2’ (deels Cousijns) van het Bovenwerk. De zeer effectieve zwelkast maakt het voorgeschreven piano en
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forte op soepele wijze mogelijk.
In de slotvariatie horen we opnieuw een registratie met een hoofdrol voor de tongwerken van het Hoofdwerk: Fagot 16’, Vox Humana 8’ en Schalmei 8’ klinken hier samen, gecombineerd met grondstemmen.
Pseaume 74
Deze verstilde bewerking komt tot klinken met de strijkers/fluiten van het orgel: Viola 8’ (Witte 1853),
Quintadeen 8’ (Bätz 1761) tegenover de Fluit Travers 8’ (Pels en van Leeuwen 2011, naar voorbeeld van het
Witte-orgel in Naarden).
Pseaume 110
In deze krachtige bewerking horen we de tongwerken van het Hoofdwerk tegenover de Schalmei 8’ van het
Bovenwerk. Aan het slot horen we de grondstemmen in combinatie met de Dulciaan 8’ van het Rugwerk.
Pseaume 8
Toccata ostinato:
In de linkerhand horen we het aan het Bovenwerk gekoppelde Hoofdwerk met een 8’ plenum (incl. 8’ tongen
en het Carillon van Pels en van Leeuwen uit 2008) tegenover het Rugwerk plenum (incl. Trompet 8’ en Cornet
van Witte uit 1853). In het pedaal horen we, bij wijze van slagwerk, de grondstemmen van het pedaal en de
Bazuin 16’ (Witte, 1853)
Toccata e Cantus Firmus:
Het bovengenoemde Rugwerk plenum tegenover de cantus in het pedaal met onder andere de Trombone 8’
(Witte 1853) en de Trompet 4’.
Psalm:
Rugwerk Prestant 8’, Octaaf 4’, Quint 3’, Octaaf 2’ en Dulciaan 8’ met de Fagot 16’ van het Hoofdwerk in de bas.
Fantasia:
We horen het Hoofdwerk en Rugwerk plenum (op 8’-basis) tegenover de grondstemmen van het pedaal (met
pedaalkoppels). Na een crescendo horen we nog even een solo voor de Fagot 16’ in de linkerhand, waarna
een diminuendo volgt.
Pseaume 116
Canto:
We horen de zachte tongwerken van Rugwerk en Bovenwerk en in het Pedaal de Trompet 4’.
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Psalm:
Vox Humana 8’ in gesloten zwelkast.
Pseaume 17
Duo:
We horen de Quintadeen 8’, Viola 8’, Fluit 4’ en Woudfluit 2’ van het Bovenwerk tegenover Holpijp 8’ en Fluit 4’
van het Rugwerk.
Psalm:
Tegenover de zachte klanken van het Bovenwerk klinkt de melodie in het Pedaal met de Octaaf 4’ (Witte,
1853).
Pseaume 122
Toccata:
Gekoppelde tutti van Hoofd- en Bovenwerk. Laatste maten plus Rugwerk en Pedaal.
Psalm:
De oorspronkelijk manualiter bedoelde Psalm klinkt hier in een bijzondere versie voor dubbel pedaal,
teneinde de spectaculaire tongwerkenbatterij van het Pedaal (Bazuin 16’, Trombone 8’ en Trompet 4’) te
kunnen laten horen.
Pseaume 65
Quasi Sarabande:
Zachte achtvoeten van Bovenwerk en Rugwerk met verderop een kleine rol voor de Vox Humana 8’.
Psalm:
Strijkers (met Quintadeen 8’) van Boven- en Rugwerk.
Canon sostenuto:
Grand jeu (grondstemmen met Trompet 8’ en Cornet V) van het Hoofdwerk en Rugwerk met o.a. de Bazuin
16’ (Witte 1853) op het pedaal.
Pseaume 138
Toccata:
Na het tutti van Hoofdwerk, Rugwerk, Pedaal klinkt een herdersmuziek op het Bovenwerk met de Schalmei 8’
in zwelkast waarna een opbouw volgt.
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Psalm:
We horen als cantus firmus het Carillon en de Schalmei 8’ aangevuld met grondstemmen tegenover de
Dulciaan 8’ met grondstemmen van het Rugwerk.
Evocazione
De tremolo’s aan het begin klinken op Hoofdwerk en Bovenwerk met Nachthoorn 4’ (Hoofdwerk) en Fluit 4’
met Nasard 3’ (Bovenwerk), met in het pedaal de Octaaf 2’ van het Rugwerk.
Daarna trekken achtereenvolgens de volgende kleuren voorbij:
• Bovenwerk Baardpijp 8’, Roerfluit 4’, Nasard 3’ en Woudfluit 2’ tegenover Fagot 16’ van het Hoofdwerk.
• Vox Humana 8’ met Baardpijp 8’, Roerfluit 4’ en Nasard 3’ (Bovenwerk) tegenover Dulciaan 8’ (Rugwerk)
met grondstemmen.
• Vox Humana 8’ in gesloten zwelkast.
• Vox Humana 8’ met Carillon (Bovenwerk) tegenover Dulciaan 8’ (Rugwerk) met grondstemmen.
• Afsluitende tremolo’s op Hoofdwerk en Rugwerk met beide Fluiten 4’ en de Quinten 3’.
Quodlibet:
• Rugwerk Prestant 8’, Octaaf 4’, Quint 3’, Octaaf 2’ en Dulciaan 8’
• Rugwerk 8’ Mixturenplenum
• Tutti Bovenwerk (geleidelijk zwelkast dicht)
• Quintadeen 8’ (Bovenwerk) tegenover Prestant 8’ (Witte 1853) Rugwerk
• Opbouw met Fluit 4’ (Witte 1853) Rugwerk en Vox Humana 8’ Bovenwerk.
• Afsluiting met Prestant 8’ Rugwerk.
Toccata
• Achtvoets plenum Hoofdwerk en Rugwerk en tutti Pedaal
Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)
Fantasia Cromatica, SwWV 285
• Diminuendo tot Prestanten 8’ Hoofdwerk/Bovenwerk met Quintadeen 8’.
• Plenum Rugwerk met grondstemmen en Trompet 4’ in het Pedaal
• Baardpijp 8’ en Woudfluit 2’ Bovenwerk
• Plenum Hoofdwerk (8’-basis)
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Pseaume 20
Prestanten Bovenwerk (met Nasard 3’) en Rugwerk (met Fluit Travers 8’ en Tremulant). Pedaal grondstemmen en koppel Pedaal-Hoofdwerk.
Pseaume 55
Vox Humana 8’ Bovenwerk tegenover Dulciaan 8’ Rugwerk.
Pseaume 10
Hoofdwerk: Gemshoorn 4’
Bovenwerk: Baardpijp 8’ (Bätz, 1761)
Rugwerk: Fluit Travers 8’
Pedaal: Gedekt 8’ (Pels en van Leeuwen 2002)
Pseaume 100
8’ plenum met tongwerken, drie klavieren gekoppeld, pedaal grondstemmen en koppels. Laatste maten plus
Bazuin 16’.
Vijf Versetten
Antienne:
Bovenwerk: Baardpijp 8’, Quintadeen 8’, Roerfluit 4’, Nasard 3’ en Vox Humana 8’
Rugwerk: Fluit 4’ en Quint 3’ met Tremulant
Duo:
Bovenwerk: Baardpijp 8’, Roerfluit 4’ en Nasard 3’
Rugwerk: Prestant 8’
Trio:
Rugwerk: Holpijp 8’, Fluit 4’ en Octaaf 2’
Pedaal: Trompet 4’ met Octaaf 4’.
Allegro con fuoco:
Plenum (8’) Hoofdwerk. Later met Trompet 8’ en Cornet V.
Lontano:
Hoofdwerk: Roerfluit 8’
Rugwerk: Fluit 4’
Pedaal: Subbas 16’ (Witte, 1853)
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Gerben Budding
Gerber Budding(1987) is internationaal actief als concertorganist en kerkmusicus. Hij is hooforganist van
de Goudse Sint-Janskerk en bespeelt daar het prachtige Moreau-orgel uit 1736. In Gouda is hij tevens door
de gemeente aangesteld als stadsorganist. Als vesperorganist is hij daarnaast verbonden aan de Utrechtse
Domkerk met het beroemde Bätz-orgel uit 1831.
Zijn brede repertoire omvat alle stijlperioden. Dit resulteert in een doordachte en verrassende programmering tijdens concerten. Budding is een enthousiaste promotor van Nederlandse orgelmuziek. Niet alleen
geeft hij veel aandacht aan moderne Nederlandse orgelmuziek, maar ook haalt hij hierbij vergeten Hollandse
meesters onder het stof vandaan. In dit kader had hij een wereldprimeur met de eerste integrale CD-opname
(9 CD’s) van de orgelwerken van Samuel de Lange jr., een opname die lovend werd ontvangen.
Zijn opleiding ontving hij aan het Utrechtse conservatorium. Daar behaalde hij een Bachelor- en Mastergraad
Orgel met Improvisatie (beide summa cum laude), een eerstegraads bevoegdheid als Kerkmusicus en een
Bachelor- en Mastergraad Koordirectie (met onderscheiding).
Hij won de eerste prijs op het internationale orgelconcours ‘Agati-Tronci’ in Pistoia (Italië), de tweede prijs op
het Internationaal Schnitgerconcours in Alkmaar, de Litaize-prijs op het Internationaal César Franck Concours
in Haarlem en de publieksprijs op het improvisatieconcours in Dudelange (Luxemburg).
www.gerbenbudding.nl
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Manneke geldt als een van de meest belangwekkende en uitgevoerde componisten van Nederland.
Hij woont is Breda en in 2014 werd hem de eervolle titel Honorair Kapelmeester van de Grote-of OnzeLieve-Vrouwe-Kerk van Breda verleend.
Voor zijn grote betrokkenheid op verschillende terreinen van het Nederlandse muziekleven ontving hij in
2000 de Koninklijke Onderscheiding Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
www.daanmanneke.nl

Jan Pieterszoon Sweelinck
Sweelinck werd geboren in mei 1562 te Deventer, waar zijn vader organist was.
In 1564 werd zijn vader benoemd als organist aan de Oude Kerk te Amsterdam.
In 1577 volgde Sweelinck zijn in 1573 overleden vader in die functie op.
Als organist en componist verwierf hij grote internationale faam.
Talrijke leerlingen uit Nederland en Duitsland togen naar Amsterdam om zijn lessen te volgen. Tot hen
behoorden onder meer Jacob en Johann Praetorius, Samuel Scheidt en Heinrich Scheidemann.
Sweelinck werd dan ook wel de ‘ Hamburgse organisten-maker ‘ genoemd.
Een absoluut hoogtepunt in zijn omvangrijke oeuvre zijn stellig de vier-tot achtstemmige bewerkingen in
vier boeken van alle 150 psalmen van het Geneefse Psalter. Een vocaal monument zonder weerga.
Op initiatief van Harry van der Kamp is voor het eerst in de geschiedenis het complete vocale werk van
Sweelinck opgenomen op CD door het Gesualdo Consort Amsterdam.
www.geheugenvannederland.nl
Daan Manneke
Daan Manneke ( 1939) doceerde vele jaren hoofdvak compositie en analyse van de eigentijdse muziek aan
het Conservatorium van Amsterdam.
Daarnaast was hij oprichter en ruim veertig jaar dirigent van het befaamde kamerkoor Cappella Breda.
Het oeuvre van Manneke telt ongeveer driehonderd composities voor uiteenlopende bezettingen en ensembles, voor het merendeel in opdracht geschreven.
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Het orgel
Het Bätz-Witte orgel van de Grote Kerk in Gorinchem werd in september 1853 in gebruik genomen met o.a.
een bespeling door J.A. van Eijken en D.H. Dijkhuizen.
Dit orgel, waarvan het eerste ontwerp dateert uit 1851, is het eerste door C.G.F. Witte gerealiseerde driemanuaals orgel met een rugpositief. Het is ook zijn eerste ontwerp in de zogenaamde ‘rondboogstijl’. Het front is
geïnspireerd op een ontwerp voor een nieuw orgel in de Zuiderkerk te Rotterdam (1850). De drie beelden op
de hoofdkas zijn vervaardigd door de Utrechtse beeldhouwer Joannes Rijnbout.
Voor dit orgel maakte Witte, zoals gezegd, veel gebruik van pijpen uit het orgel van Johann Heinrich
Hartmann Bätz uit 1761. Deze laatste had op zijn beurt gebruik gemaakt van pijpwerk vervaardigd door
Stephanus Cousijns uit 1666. Het pijpwe rk van Hoofdwerk en Bovenwerk is voor een groot deel te dateren uit
1761. De tongwerken van Hoofd- en Bovenwerk hebben bekers, koppen en stevels uit 1761.
Schoonmaak- en herstelwerkzaamheden vonden onder meer plaats in 1872 (C.G.F. Witte), 1885 (J.F. Witte)
en 1899 (L. van Dam en Zn.). In 1912 werkte de firma Steenkuijl & Recourt aan het instrument. Deze firma
plaatste in 1921 een windmotor en verwijderde daarbij twee van de zes spaanbalgen.
In de jaren 1954-1960 volgde een ingrijpende restauratie door de firma J.C. Sanders & Zn. en K.B. Blank.
Daarbij werden de windvoorziening en het pedaalklavier gewijzigd en nieuwe registerknoppen aangebracht.
In de periode 1980-1990 voerde de firma Gebr. Van Vulpen een gefaseerde restauratie uit.
De firma Pels & Van Leeuwen voegde in 2002 de registers Gedekt 8′, Roerquint 6′ en Trompet 4′ aan het
pedaal toe op een aparte lade, los van de oorspronkelijke pedaallade.
In het najaar van 2007 is begonnen met het restauratieplan zoals dat enkele jaren daarvoor was opgesteld
door de Rijksorgeladviseur, Jan Bonefaas en Ton van Eck. Gelijktijdig met de restauratie van het Bovenwerk
is een zwelkast aangebracht, hetgeen een stijlgetrouwere uitvoering van het orgelrepertoire uit de tweede
helft van de 19e eeuw eveneens door de firma Pels & Van Leeuwen uitgevoerd.
In april 2010 is een algehele restauratie van het instrument van start gegaan door de firma Pels & Van
Leeuwen. Adviseur was Ton van Eck.
Allereerst vond er het nodige technische herstel plaats aan de windladen en de registermechaniek, aangezien er door de klimatologische invloeden van de afgelopen decennia schade was ontstaan.
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De inmiddels als onwenselijk beschouwde wijzigingen uit 1960 werden teruggedraaid en het orgel kreeg
weer zijn oorspronkelijke dispositie, met dien verstande dat, na overleg met de adviseur van de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed de toegevoegde kantslepen gehandhaafd bleven, maar de originele pijpen van
Witte wel weer op hun oorspronkelijke plaats kwamen te staan.
Op de kantsleep van het Bovenwerk kwam in plaats van de door Blank toegevoegde Neo-Barokke Scherp
een Carillon te staan naar factuur van het Bätz-orgel in de Utrechtse Domkerk. De in 1960 ten gunste van
een Sesquialter verdwenen Fluit Travers 8’ van Witte kwam weer terug op het Rugwerk, in de vorm van een
reconstructie van het gelijknamige register van het Witte-orgel van de Grote Kerk in Naarden. De Sesquialter
van het Hoofdmanuaal verdween ten gunste van de oorspronkelijk door Witte gedisponeerde Scherp. De
samenstelling van de Mixtuur van het Hoofdmanuaal werd gereconstrueerd naar de situatie 1853 (16’ basis).
Ook kwam er op het Bovenwerk een kopie van de originele opliggende Tremulant en werd de verbinding
tussen de registerknop met het nog altijd aanwezige belletje voor de balgentreders (Calcant) hersteld.
Minstens even belangrijk voor de totaalklank is, dat de verhoogde en gedifferentieerde winddrukken weer
naar originele waarden zijn teruggebracht. De winddrukverhoging die het orgel in de jaren 60 onderging
hadden de toonvorming en daarmee de klank van het
orgel ernstig aangetast. Voor dit orgel maakte Witte
zoals gezegd veel gebruik van pijpen uit het orgel van
Johann Heinrich Hartmann Bätz uit 1761. Dat klassieke
randje aan de klank kan men nu veel beter dan voor de
restauratie terughoren.
De combinatie van 18e en 19e eeuws pijpwerk maakt
het mogelijk om een groot deel van het orgelrepertoire
adequaat te vertolken. De aanwezigheid van sterke
discantregisters en een breed 16-voets plenum maken
het orgel een ideaal instrument voor het begeleiden
van gemeentezang.
De heringebruikname vond plaats op zaterdag 4 februari 2012 onder aanwezigheid van Hans-Joachim Witte,
een achter-kleinzoon van orgelbouwer C.G.F. Witte.
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Dispositie
Pijpwerk 1853 (C.G.F. Witte), tenzij anders vermeld; met 1761 (J.H.H. Bätz) gedateerd pijpwerk kan soms
pijpwerk uit 1666 (S. Cousijns) bevatten.
Hoofdwerk (II)
Prestant 16’ (1761)
Bourdon 16’ (1761)
Prestant 8’ (1761)
Roerfluit 8’ (1761)
Octaaf 4’ (1761)
Nachthoorn 4’ (1761)
Quint 3’ (1761)
Octaaf 2’ (1761)
Scherp IV (2011)
Mixtuur III-V
Cornet V Disc.
Fagot 16’ (deels 1761)
Trompet 8’ (deels 1761)
Rugpositief (I)
Prestant 8’
Holpijp 8’
Octaaf 4’
Fluit 4’
Quint 3’
Octaaf 2’
Mixtuur III-IV
Cornet V Disc.
Fluit Travers 8’ (tot e kl. octaaf in
Holpijp 8’)
(2011)
Trompet 8’
Dulciaan 8’ (1960)

Bovenwerk (III)
Prestant 8’
Baardpijp 8’ (1761)
Quintadeen 8’ (1761)
Viola 8’
Roerfluit 4’
Salicet 4’
Nazard 3’ (1761)
Woudfluit 2’ (1761)
Carillon III (volledig) (2008)
Schalmei 8’ (deels 1761)
Vox Humana 8’ (deels 1761)
Pedaal
Prestant 16’
Subbas 16’
Octaafbas 8’
Gedekt 8’ (2002)
Roerquint 6’ (2002)
Octaaf 4’
Bazuin 16’
Trombone 8’
Trompet 4’ (2002)

Werktuiglijke registers
koppeling HW-RP (1981)
koppeling HW-BW
koppeling Ped-HW
koppeling Ped-RP
tremulant RP (inliggend) (1980)
tremulant BW (opliggend) (2011)
afsluiter HW
afsluiter RP
afsluiter BW
afsluiter Ped
Calcant
Zweltrede Bovenwerk (2007)
Toonhoogte: A1 = 438 Hz
Temperatuur: evenredig zwevend
Winddruk: 79 mmwk.
Manuaalomvang: C-f3
Pedaalomvang: C-d1
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