15 oktober 2021
Parochiebestuur Heilige Drie-eenheid MeppelHoogeveen-Beilen
Orgelcommissie Sint-Willibrord Beilen
t.a.v. dhr P. Krijnen,
p/a locatie Sint Willibrord - Beilen
Geachte heer Krijnen, beste Piet,
Hierbij ontvangt u het afsluitende rapport namens de Katholieke
Klokken en Orgel Raad (KKOR) ten aanzien van de oplevering
van het Verschueren-orgel voor de Sint Willibrordkerk te Beilen.
Vorig jaar is de orgelcommissie binnen de parochie Heilige Drieeenheid Meppel-Hoogeveen-Beilen begonnen met het realiseren
van de aankoop van een pijporgel voor de parochie in Beilen. In
het advies dat ik heb geschreven tav deze aankoop heb ik
aangegeven positief te zijn omtrent de aanschaf van het
inmiddels geplaatste Verschueren-orgel.
Het betreft een Unit-orgel dat door Orgelmakerij Verschueren in
1968 is gebouwd. Het orgel stond bij aankoop in de SintClemenskerk te Waalwijk. De kerk heeft het orgel te koop aangeboden. Het orgel dat daar thans in het transept staat, werd
oorspronkelijk gebouwd voor de Heilige-Geestkerk te ‘sHertogenbosch. In 1995 werd het orgel in gebruik genomen in de
Bernadettekerk te Waalwijk om na de sluiting in 2000 in de SintClemenskerk te Waalwijk geplaatst te worden. Het heeft 9
registers op het Hoofdwerk. Daarnaast beschikt het orgel over
een Pianotrede.
Bij een Unit-orgel wordt er met een minimum aantal orgelpijpen
gepoogd een zo groot mogelijk orgel te creëren.
De meeste orgelpijpen vervullen dan ook verschillende functies,
dit in tegenstelling tot andere type orgels waarbij

elke pijp in principe slechts op één manier gebruikt wordt.
Het orgel heeft op het moment tussen aanschaf en plaatsing
onderhoud gehad bij orgelmaker Menno Kaat.
Hierbij is het orgel schoongemaakt en de aanspraak van
sommige pijpen verbeterd. Daarnaast is er nieuw
papier tussen de hoeden van de gedekten aangebracht en zijn
de stoppen van de Subbas gangbaar gemaakt.
Bij deze werkzaamheden is er eveneens voor gekozen de
claviatuur los te koppelen van de orgelkast. De
orgelmaker heeft voorgesteld een speeltafel te gebruiken die hij
in zijn voorraad had staan en oorspronkelijk is
gebouwd door Fonteyn en Gaal voor een Fleiter-orgel in de CGK
te Leiden. Fleiter had dat instrument oorspronkelijk gebouwd
voor de St. Josefkirche in Bocholt. Sinds 1922 staat dat
instrument in de CGK van Leiden, en momenteel in de
Ontmoetingskerk van Leiden (eveneens CGK Leidn maar in een
nieuw kerkgebouw) met een reconstructie van de oude Fleiter
speeltafel.
Deze voor Beilen ‘nieuwe’ speeltafel is door Kaat ingeregeld met
de benodigde elektra om alle elektromagneten
op afstand aan te sturen, evenals de benodigde contacten die
gesitueerd zijn in de orgelkast op de plaats waar
de kabelboom de orgelkast binnenkomt. Door deze ingreep te
verrichten speelt de organist nu beneden en
heeft zodoende zeer goed contact met het koor dat nu rondom
de speeltafel kan staan. Een goed contact
tussen koorleider en organist is een pre binnen de Rooms
Katholieke liturgie.
De oplevering heeft plaatsgevonden op 24 september 2021 om
16:00 uur in bijzijn van leden uit het
parochiebestuur en orgelcommissie, de organist, de orgelmaker,
en de adviseur (ondergetekende).
Hierbij heeft de organist van de parochie het orgel bespeeld
evenals ondergetekende die het orgel op dat
moment in bijzijn van de aanwezigen heeft gekeurd.
Als adviseur kan ik melden dat het resultaat aan de gestelde
verwachtingen voldoet. Zelfs meer dan dat! Het

instrument staat op een bijzonder mooie plaats in de kerk (links
van het altaar) waardoor het alle hoeken van de
kerkruimte goed kan bereiken. Het pijpwerk spreekt mooi aan en
biedt een goede versmelting tussen de slechts 6 pijpenreeksen
van dit unit-orgel.
Namens de KKOR heb ik de parochie van harte gefeliciteerd met
de aanschaf van dit instrument.
Hopende u zo voldoende geïnformeerd te hebben,
Met vriendelijke groet,
Henk de Vries
Orgel- en luidklokkenadviseur KKOR
Lid College van Orgeladviseurs in Nederland

