Orgelnieuwsbrief Voorjaar 2020

De meeste mensen zullen op dit moment meer aandacht hebben voor de gevolgen van de corona crisis dan voor
het orgel van de Westerkerk in Enkhuizen. Het is dus met enige schroom dat we u deze orgelnieuwsbrief sturen.
Maar we vinden het toch onze plicht om u bij te praten over de ontwikkelingen. Want die zijn er gelukkig wel.
Verschueren orgelbouw is aan het tekenen en rekenen
Het bedrijf dat het nieuwe orgel in de Westerkerk gaat bouwen is druk bezig. Dat is niet te zien in Enkhuizen, maar
wel in Ittervoort (Limburg) waar het bedrijf Verschueren Orgelbouw is gevestigd. Daar wordt gewerkt aan de
bouwtekening van het orgel. De orgelkas in de Westerkerk is eigenlijk heel erg klein. Het is voor de orgelbouwer
een puzzel om plaats te vinden voor de honderden pijpen in die kas. Er moet bovendien ruimte overblijven om die
pijpen te kunnen stemmen en om het orgel af en toe een onderhoudsbeurt te kunnen geven. De tekening is
binnenkort klaar. Dan is ook becijferd wat elk onderdeel van het orgel precies gaat kosten. We zullen, afhankelijk
van het beschikbare budget, het orgel in fasen laten maken. Uiterlijk in oktober moeten we het besluit nemen welk
'werk’ als eerste aan bod komt. Er zijn twee opties: het zogenaamde 'Rugpositief' of het 'Bovenwerk'. We hebben
een lichte voorkeur voor het Bovenwerk, ook al is het wat duurder dan het Rugpositief. Maar met het Bovenwerk
krijgen we een instrument met al 11 (van de in totaal 30) registers; en het ('aangehangen’) pedaal kunnen we dan
ook gebruiken.
Oude Duyschot pijpen gevonden
Verschueren heeft voor het orgel van de Westerkerk 3 oude registers op de kop weten te tikken. Voor de kenners:
het gaat om een Quintadeen 8, Holpijp 8 en Roerfluit 4 van de orgelbouwers Duyschot. De frontpijpen in ons
orgel, die stammen uit het eind van de 17e eeuw zijn destijds ook vervaardigd door Duyschot. Die frontpijpen
vertegenwoordigen ook 3 registers, de Prestant van het Bovenwerk, het Hoofdwerk en het Rugpositief, dus we
hebben nu al 6 oude registers die een plaats hebben of gaan krijgen in het nieuwe orgel.
Comite van Aanbeveling
Om het benodigde geld bij elkaar te krijgen kan het helpen als bekende en invloedrijke mensen achter het plan
staan. We zijn blij dat we de volgende mensen'ambassadeurs' van het orgel van de Westerkerk in Enkhuizen
mogen noemen:
Simon Groot, winnaar van de prestigieuze World Food Prize.
Eduard van Zuijlen, burgemeester van Enkhuizen.
Jan Bruijn, voorzitter van de Eerste Kamer, maar ook groot orgelliefhebber.
Ton Koopman, organist/dirigent met een internationale staat van dienst.
Fondsenwerving
Na de start van fondsenwerving hebben vooral de zogenaamde 'orgeldiners' aandacht gekregen in de media. Tot
het begin van de corona uitbraak is er 6 keer gedineerd door een gezelschap van 12 mensen in een karakteristiek
Enkhuizer huis. De deelnemers waren onverdeeld enthousiast over de avonden. Van elk orgeldiner was 600 euro
bestemd voor het orgel. We hopen natuurlijk dat we deze actie gauw kunnen voortzetten; de kok werkt aan een
'nieuwe kaart', dus wie al meedeed kan dan gerust nog eens een vorkje komen meeprikken.
De verkoop van 'kunst en kitsch' tijdens de 'Brocante fair’ in november heeft ook geld in het laadje gebracht.
Maar de plannen voor een verkoopexpositie tijdens de zomeropenstelling staan op dit moment even in de ijskast;
volgend jaar zal die hopelijk wel succesvol kunnen verlopen. Gelukkig komen er ook giften binnen van
particulieren; af en toe gaat het daarbij om aanzienlijke geldbedragen.
Uitgaven zijn er ook: we hebben aan Verschueren een eerste termijn van ruim 60.000 euro betaald. We hebben
nog geld in kas, maar dat is nog niet genoeg voor de eerste fase. Nu de 'publieksacties' noodgedwongen even
stil liggen, richten we vooral onze aandacht op de 'fondsen'. Het eerste verzoek om een bijdrage is gestuurd naar
de 'Stichting tot behoud van het Nederlandse orgel'. Maar er zullen nog vele brieven volgen. Laten we hopen dat
de fondsen het orgel van de Westerkerk in Enkhuizen ook een warm hart toedragen.

