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TE KOOP BIJ VAN DEN HEUVEL-ORGELBOUW: 

EEN ZEER FRAAI VAN DAM-ORGEL  

(1904 ~1906,  II/P   20 stemmen) 

 

Tussen 1904 en 1906 bouwde de firma L.. van Dam & Zonen een nieuw orgel voor de Nieuwe kerk van 
Vlissingen. Dit fraaie instrument was geschonken door de rijke redersfamilie Blum-de Niet ter ere van hun 25-
jarig huwelijksjubileum op 31 juli 1904. De bekende organist/componist  Simon Landsman was ruim 10 jaar 
organist op dit orgel.                

Tijdens de periode 1943-1945 werd het orgel opgeslagen. Na sluiting van de Nieuwe kerk werd het in 1958 
door de bekende orgelbouwer D.A. Flentrop gerestaureerd en in de nieuw gebouwde Johanneskerk in Vlissingen 
geplaatst. Daarbij is het instrument door Flentrop voorzien van een nieuwe kas aangezien de nieuwe kerk niet 
voldoende hoogte had voor het oude front. Gelukkig bleef de fraaie speeltafel, de originele windvoorziening met 
pompbediening, en het mooie binnenwerk, behoudens enige registerwisselingen, intact. 

http://www.orgelsinzeeland.nl/navigatie_plaats_vlissingen_nieuwekerk_voorm.htm
http://www.orgelsinzeeland.nl/navigatie_plaats_vlissingen_nieuwekerk_voorm.htm
http://www.orgelsinzeeland.nl/navigatie_plaats_vlissingen_johanneskerk_voorm.htm
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De fraaie Van Dam speeltafel (situatie 2016) 
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Het fraaie front van Van Dam is bij verplaatsing naar de Johanneskerk vervangen door een modern front, 
ontworpen door de architect van de kerk.  In 1995 werd ook de Johanneskerk gesloten. Het orgel werd ver-
kocht naar Middelburg waar het, na groot onderhoud door Flentrop-Orgelbouw, werd opgebouwd in de 
Morgensterkerk. Het binnenwerk van het orgel is hoger dan het front, het Bovenwerk staat namelijk voor een 
deel in een uitsparing in het plafond. De achterwand van de kas is nog origineel evenals de raamwerken van de 
zijwanden. De klassieke paneeldeuren van de zijwanden werden door Flentrop vervangen door moderne 
schrootjes. 

De oorspronkelijke dispositie van het Van Dam-orgel (1906): 

Hoofdwerk 
Bourdon 
Prestant 
Holpijp 
Viola 
Octaaf 
Roerfluit 
Quintfluit 
Octaaf 
Cornet disc. 
Trompet 

 
16 voet 
  8 voet 
  8 voet 
  8 voet 
  4 voet 
  4 voet 
  3 voet 
  2 voet 
III sterk 
  8 voet 

Bovenwerk: 
Prestant           
Fluit Dolce 
Viola di Gamba 
Voix Celeste 
Flute Harmonique       
Salicet 
Clarinet  
 

 
8 voet                             
8 voet 
8 voet 
8 voet                   
4 voet 
4 voet 
8 voet 

Pedaal: 
Subbas 

 
16 voet 

Werktuiglijke registers: 
Koppel Hoofdwerk-Bovenwerk 
Koppel Pedaal-Hoofdwerk 
Tremulant op het Bovenwerk 

  Overige gegevens: 
Manuaalomvang: C-g’’’ 
Pedaalomvang: C-d’ 
Stemming: evenredig zwevend 
Toonhoogte: a’ = 440 Hz 
Tractuur: mechanische sleepladen 
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De dispositie van het Van Dam-orgel (na de restauratie door D.A. Flentrop in 1958): 
Hoofdwerk 
Bourdon 
Prestant 
Holpijp 
Octaaf 
Roerfluit 
Quintfluit 
Octaaf 
Mixtuur basc./disc. 
Cornet disc. 
Trompet 

 
16 voet 
8 voet 
8 voet 
4 voet 
4 voet 
3 voet 
2 voet 
II-III sterk 
III sterk 
8 voet 

Bovenwerk: 
Fluit Dolce 
Viola di Gamba 
Salicet 
Flute Harmonique 
Octaaf 
Quint 
Clarinet 

 
8 voet 
8 voet 
4 voet 
4 voet 
2 voet 
1 1/3 voet 
8 voet 

Pedaal: 
Subbas 
Gedekt 
Fagot 

 
16 voet 
  8 voet 
16 voet 

Werktuiglijke registers: 
Koppel Hoofdwerk-Bovenwerk 
Koppel Pedaal-Hoofdwerk 
Tremulant op het Bovenwerk 

  Overige gegevens: 
Manuaalomvang: C-g’’’ 
Pedaalomvang: C-d’ 
Stemming: evenredig zwevend 
Toonhoogte: a’ = 440 Hz 
Tractuur: mechanische sleepladen 

Tijdens de overplaatsing in 1996 voerde Flentrop opnieuw enige dispositieaanpassingen uit: de Quint 1 1/3' 
werd gewijzigd in een Nasard 3' en de Octaaf 2' in een Gemshoorn 2'. Op vrijdag 27 september 1996 werd het 
orgel in gebruik genomen door Freek de Keizer, organist van de Oostkerk te Middelburg. 

De huidige dispositie van het Van Dam-orgel  is: 

Hoofdwerk 
Bourdon 
Prestant 
Holpijp 
Octaaf 
Roerfluit 
Quintfluit 
Octaaf 
Mixtuur basc./disc. 
Cornet disc. 
Trompet 

 
16 voet 
8 voet 
8 voet 
4 voet 
4 voet 
3 voet 
2 voet 
II-III sterk 
III sterk 
8 voet 

Bovenwerk: 
Fluit Dolce 
Viola di Gamba 
Salicet 
Flute Harmonique 
Quint 
Gemshoorn 
Clarinet 

 
8 voet 
8 voet 
4 voet  
4 voet 
3 voet  
2 voet  
8 voet 

Pedaal: 
Subbas 
Gedekt 
Fagot 

 
16 voet 
  8 voet  
16 voet 

Werktuiglijke registers: 
Koppel Hoofdwerk-Bovenwerk 
Koppel Pedaal-Hoofdwerk 
Tremulant op het Bovenwerk 

  Overige gegevens: 
Manuaalomvang: C-g’’’ 
Pedaalomvang: C-d’ 
Stemming: evenredig zwevend 
Toonhoogte: a’ = 440 Hz 
Tractuur: mechanische sleepladen 

De inwendige opstelling van het orgel is sinds 1906 nagenoeg onveranderd gebleven. Het nieuwe door Flentrop 

vervaardigde front is in 1958 als een losstaand deel voor de houten hoofdconstructie van het Van Dam-orgel 
geplaatst. De originele frontpijpen zijn met de originele kast verdwenen en er werden nieuwe frontpijpen 
vervaardigd. Het Bovenwerk van het orgel loopt 80cm in het plafond door, dit omdat de huidige kerkzaal te 
laag was voor het orgel. In een nieuwe situatie (bij overplaatsing) kan een koper eventueel besluiten om het 
originele orgelfront met de zijwanden (de paneeldeuren, de originele raamwerken zijn nog aanwezig!) opnieuw 
te reconstrueren. De kosten hiervoor zijn vanzelfsprekend niet gering.  

 

Op de volgende pagina’s volgt een omschrijving van de diverse onderdelen: 
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Speeltafel

De speeltafel is zeer fraai vormgegeven, men kan hier een een goede indruk krijgen van de stijl, detaillering en 
afwerking van het originele front. Op de fraai vormgegeven originele orgelbank is een nieuwe bredere zitting 
aangebracht. Wij adviseren om de originele situatie te herstellen. 

                                                  
Het ivoren toetsbeleg is in goede staat. De aanwezige verkleuring van het ivoor is niet hinderlijk en de vuil-
aanslag kan mogelijk na behandeling egaler worden. De bakstukken (omlijsting van de klavieren) vertonen 
enige zeer kleine cosmetische beschadigingen die gemakkelijk kunnen worden hersteld.  
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Het pedaalklavier, met name de toetsgeleiding, moet worden nagezien, de slijtage van het eiken toetsbeleg is 
gering. De porseleinen registernaamplaatjes werden tijdens diverse registeraanpassingen sinds 1906 ge-
deeltelijk vervangen….niet alle benamingen zijn i.v.m. slijtage en verbleking van het schrift nog optimaal lees-
baar. Nieuwe naamplaatjes in originele Van Dam-stijl kunnen vanzelfsprekend, indien gewenst, vervaardigd 
worden.                                                                                             
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Toetstraktuur:                                                                                                                                      
Dit zijn de mechanische overbrengingen van hout en metaal tussen de toets en de speelventiel in de windlade.

De toetstraktuur is zeer degelijk gemaakt. De wellenborden zijn van hout. Het draadwerk is gedeeltelijk ge-
oxideerd. Bij het openbuigen van oude gladde abstractdraden (noodzakelijk bij demontage van het orgel) zal 
zeker een deel van de draden afbreken of er ontstaan haarscheurtjes bij het open buigen van oud materiaal 
waardoor de draden later tijdens het gebruik gemakkelijk kunnen breken. Dit is echter niet te voorkomen bij 
oude bedrading waaraan gebogen wordt…..gedeeltelijk vervangen van omgebogen gladde bedrading zal in de 
praktijk dus wenselijk zijn. 
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De draden waaraan niet gebogen wordt kunnen behouden blijven. Wel is een deel van het vilt (1958/1996) 
versleten, de materiaalkosten voor herstel in stijl zijn echter gering. Om splijten van de uiteinden van de 
houten abstracten te voorkomen zijn ze fraai afgewerkt met garen. 
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Registertraktuur:                                                                  

De registertraktuur (de overbrenging tussen de registerknop en de registersleep van de windlade) is eenvoudig 
en doeltreffend aangelegd. De registerknoppen zijn fraai geprofileerd en de benamingen zijn aangebracht op 
porceleinen naamschildjes die licht gewelfd zijn.  

                      
De degelijk vervaardigde registertraktuur bestaat hoofdzakelijk uit eikenhouten registertrekkers en eikenhouten 
zwaarden waarvan de draaipunten zijn vastgezet in zware grenenhouten regels. De walsen zijn ook van grenen.  
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Oplegging grote onderdelen en hoofdconstructie: 

De grote onderdelen zoals de magazijnbalg, de windladen van de manualen en het pedaal alsmede het 
kastwerk staan op, of zijn verbonden met een stevige, degelijk gebouwde houten constructie bestaande uit 
zware grenenhouten staanders en liggende balken. Alles is in zeer goede staat.  

 
In het gehele orgel zijn brede en zwaar uitgevoerde looppaden en passages aanwezig waardoor de pijpen en de 
meeste onderdelen van het orgel gemakkelijk bereikbaar zijn voor onderhoud.  In de situatie met het originele 
front waren ook de sprekende frontpijpen gemakkelijk bereikbaar om te stemmen.                                                 
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Windvoorziening:                                          

 
De aanleg van de windvoorziening is nog nagenoeg origineel, de schepbalgen onder de magazijn-balg zijn via 
balken met een hefboomconstructie verbonden met de voettreden voor de persoon die buiten de orgelkast het 
orgel kan pompen. Onder de pedaalwindlade is na de bouw een ventilator aangebracht. Deze ventilator (1.400 
omwentelingen per minuut) werkt nog steeds naar behoren. In 1958 plaatste Flentrop de ventilator in een 
geluidsdempende kast. De balg werd waarschijnlijk rond 1996 opnieuw beleerd met schapenleer. Het is bekend 
dat leer in deze tijd minder van kwaliteit was als gevolg van een nieuwe (wettelijk voorgeschreven) looiwijze. 
Een aantal hoekverbindingen zijn tijdens recentelijk onderhoudswerk door Flentrop voorzien van nieuw leder. 
Een hoekverbinding (zwikkel) van een schepbalg is ook gescheurd en moet vervangen worden of van een 
nieuwe leren ‘neus’ worden voorzien.  

Windkanalisatie/conducten:                                                                       

                                           
De windkanalen tussen de balg en diverse orgelwerken zijn van hout en ruim bemeten. Er zijn in de loop der 
tijd enige krimpscheuren gekomen die weer zijn afgeplakt met stroken leer. De conducten tussen de windlade-
stokken en de stokken waarop de van de afgevoerde grote pijpen staan zijn van lood. Voor de conducten naar 
het moderne front heeft Flentrop flexibele Papier-Aluminium-Papier (PAP) conducten gebruikt.  
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Windladen:                                                                                                                                                        
De windladen (waarop de meeste pijpen staan) zijn degelijk gemaakt van overwegend hardhout. De originele 
eikenhouten slepen met de gebruikelijke leerbanen als afdichting zijn bij de restauratie in 1958 door Flentrop 
vervangen. Ook werd toen de gesponselde massieve dekplaat vervangen voor een nieuwe dekplaat van zweeds 
masonite. Hierdoor is de stabiliteit en kwaliteit van de windlade in technisch opzicht veel beter geworden, met 
name in kerkruimten waar een aangename verwarming gewenst is.  

                       

De in 1958 nieuw aangebrachte registerslepen bestaan uit twee lagen zweeds masonite die door veertjes uit 
elkaar gedrukt worden. Technisch gezien functioneren deze verende slepen perfect en ze passen zich optimaal 
aan bij wisselende klimatologische omstandigheden. De verbindingskokers voor de luchtdoorlaat naar iedere 
pijp zijn van membraanleder. Nader onderzoek (bij demontage van het orgel) moet uitwijzen of het leder 
vervangen moet worden, of dat het leer mogelijk nog langere tijd zal kunnen meegaan. Het vervangen van al 
de leren kokertjes is arbeidsintensief maar zeker de moeite waard gezien de goede eigenschappen van dit 
kostbare en effectief werkend afdichtingsysteem. 

                                                               
Bij opening van de kleppenkasten blijkt dat er (krimp) scheuren zijn ontstaan in de onderkant van het 
cancellenraam, dit is duidelijk te zien bij inspectie van de ventielen in de kleppenkast (zie foto). Deze scheuren 
zijn ontstaan na krimp van een aantal bredere massief houten scheien.  Er is echter tot op heden geen ‘door-
loop van speelwind ’ geconstateerd. Waarschijnlijk zal het aanbrengen van een nieuwe afdichtinglaag in de 
ventiel- of kleppenkast dan ook afdoende zijn. De speelventielen en de bevilting/belering zijn in goede staat, 
borstelen om de vuilaanslag te verwijderen zal toereikend zijn. Ook zijn de ventielveren en de voor- en 
achterinvoeringen van de ventielen  nog in goede staat.  

In 1958 waren de originele leren pulpeten van Van Dam in slechte staat.  Ze werden vervangen door een 
kwalitatief nagenoeg onderhoudsvrij en degelijk doorvoersysteem met pertinax plaatjes met daarachter vilt. De 
lederen schalmen in en buiten de kleppenkast zorgen er voor dat de pulpeetdoorvoerdraden altijd en zonder 
wrijving blijven functioneren. Een groot voordeel van dit systeem is ook dat men het eenvoudig kan 
demonteren mocht onderhoud wenselijk zijn. Alle pulpeetdoorvoeren van pertinax zijn na 58 jaar nog in 
nieuwstaat. Wel moeten de leren verbindingsschalmen (zie foto rechts) tussen de pulpeetdraad en de draad 
naar het  wellenraamarmpje worden vervangen omdat het leer is uitgedroogd. Daarna kan deze constructie de 
volgende 60 jaar weer probleemloos functioneren. 
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Pijpwerk van hout:                                                                                                    

Het houten pijpwerk is, zoals gebruikelijk bij Van Dam, dun van wanddikte. De houten stoppen (steminrichting) 
zijn gemaakt van massief hout dat in de lengterichting is geplaatst. Als afdichting is leer gebruikt. Bij het 
krimpen van de pijpwand komt de stop dus muurvast te zitten omdat hout in de lengterichting niet krimpt. Bij 
grotere droogte wordt de pijpwand als het ware uit elkaar gedrukt…en ontstaan er scheuren of springen 
lijmnaden los. Diverse scheuren zijn in de loop der jaren ontstaan tijdens wisselende klimatologische om-
standigheden. Deze werden (door Flentrop) met stroken leer en linnen afgeplakt.  

Wij adviseren om bij demontage de gescheurde wanden vakkundig te herstellen. Ook  adviseren wij om de 
stoppen van de houten pijpen technisch aan te passen waardoor in de toekomst deze problemen niet meer 
kunnen voorkomen.  

De door Flentrop aangebrachte loden flappen ter bevordering van de luchtstroom van de intonatie van de 
houten pijpen zijn allemaal door het gewicht ‘afgezakt’, wij adviseren deze windsturingen van een stabieler 
materiaal te vervaardigen.  
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Pijpwerk van orgelmetaal: 

HOOFDWERK. Het pijpwerk is over het algemeen in goede staat en er is slechts ‘minimaal’ technisch herstel 
(nazien van soldeernaden, pijpvoeten en steminrichtingen) wenselijk. 

Het metalen pijpwerk is over het algemeen van goede kwaliteit. Van Dam heeft  het pijpwerk van orgelmetaal 
(een tin- en loodlegering) in 1904~1906 bij meerdere leveranciers aangekocht. Men herkent de verschillende 
(geperste) labia van het fabriekspijpwerk. Behalve labiaalpijpwerk zijn er ook tongwerkregisters in het orgel.

De opstelling van het pijpwerk op de windladen is zeer ruim hetgeen gunstig is voor de klankontwikkeling.  
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De firma Flentrop heeft in de loop der jaren diverse restauratiewerkzaamheden uitgevoerd, met name de 
tongwerkregisters zijn geoptimaliseerd binnen de mogelijkheden van het concept. De loden koppen, kelen en 
tongen en stemkrukken van de manuaal tongwerkregisters zijn vernieuwd. 
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BOVENWERK. Ook het pijpwerk van dit werk is over het algemeen in goede staat en er is slechts ‘minimaal’ 
technisch herstel (nazien van soldeernaden, pijpvoeten en steminrichtingen) wenselijk. 

Om onduidelijke reden zijn de wanden van een aantal registers van het Bovenwerk voorzien van aluminiumverf. 
Mogelijk vond een orgelbouwer de wanddikte van het pijpwerk te dun en heeft men met een verflaag het 

materiaal (en dus de klank) iets stabieler gemaakt. Wij adviseren hier nader onderzoek, en als de wanden 
inderdaad te dun zijn, om de aangebrachte verflaag te handhaven. Egaliseren van de intonatie is aan te 
bevelen.                                                                       
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In Middelburg waren de afmetingen tussen de vloer van de orgelgaanderij en het plafond van de kerk te gering 
om het fraaie Van Dam-orgel te kunnen plaatsen. Men heeft dit creatief opgelost door in het plafond van de 
kerk een uitsparing te maken zodat het binnenwerk in ongewijzigde vorm geplaatst kon worden. De hoogte van 
het binnenwerk is ruim een meter hoger dan het plafond van de kerkzaal.  

 
Op de bovenstaande foto’s kan men de huidige situatie zien. De klankuitstraling van het Bovenwerk is in deze 
gedeeltelijk “ingekiste” situatie dus beduidend minder dan in de originele situatie in Vlissingen! Het is dan ook 
aan te bevelen om de originele situatie te herstellen. 
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De karakteristieke Van Dam Klarinet 8’ heeft doorslaande tongen. De firma Flentrop heeft in de loop der jaren 
diverse restauratiewerkzaamheden uitgevoerd en ook de dit register geoptimaliseerd binnen de mogelijkheden 
van het concept. De loden koppen, de doorslaande kelen, de tongen en stemkrukken zijn vernieuwd. 
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PEDAAL: Van Dam disponeerde bij de bouw van het orgel in 1906 slechts één pedaalregister (een Subbas 16’). 
In 1958 heeft de firma Flentrop in stijl van Van Dam een nieuwe pedaalwindlade vervaardigd voor drie registers 
(Subbas 16’, Gedekt 8’, Fagot 16’). De klankkleurmogelijkheden zijn daarmee enorm toegenomen. 
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De Fagot 16’ (Flentrop 1958) heeft houten stevels en houten koppen. De schalbekers zijn van een tin/lood 
legering. 
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ORGELKAS                                                                          

1958: het front van Van Dam werd bij verplaatsing vervangen door een modern front. De opstelling binnen de 
orgelkas werd gelukkig niet veranderd. Het nog steeds originele Bovenwerk steekt dus ongeveer een meter uit 
boven het moderne front! 

                         
De originele achterwand (met paneeldeuren en opdekdeuren) van het Van Dam-orgel is nog aanwezig. 
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De originele raamwerken van de zijwanden zijn nog aanwezig. Op deze raamwerken zijn in 1958 grenen 
planken aangebracht om  het uiterlijk een moderne uitstraling te geven. De originele paneeldeuren zijn 
verdwenen. Het moderne front werd bevestigd aan de originele zware staanders van het binnenwerk. Indien er 
een nieuw front gemaakt wordt kan dit dus weer op originele wijze verbonden worden met het constructiewerk 
van het binnenwerk. 
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Zo zou het Van Dam-orgel er met een gereconstrueerd front uit kunnen zien. 
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Conclusie: Orgelmaker L. van Dam ontwierp en bouwde een fraai en degelijk kerkorgel. Het fraaie orgelfront is 
bij overplaatsing naar een nieuwe locatie verloren gegaan. Het binnenwerk van het orgel is echter behouden 
gebleven, zij het dat er in de loop der jaren wat registerwisselingen hebben plaatsgevonden naar de smaak van 
organisten en gebruikers. De huidige staat van het orgel is goed, maar optimalisatie en restauratie van een 
aantal eerder omschreven aandachtspunten is zeker wenselijk als het orgel gedemonteerd is. Grote kosten 
worden hiermee zeker op langere termijn voorkomen. Overplaatsing van het fraaie orgel, zoals dat momenteel 
staat opgesteld (dus zonder aanpassingen aan de orgelkas), is vanzelfsprekend de meest prijsgunstige optie. 
Een koper kan natuurlijk ook overwegen om het in 1958 vervangen orgelfront met het fraaie lijstwerk te re-
construeren.   

Afmetingen: De diepte van de orgelkas is ca. 250cm. Daarbij komt de diepte van het front. Het moderne front 
uit 1958 heeft een diepte van ca. 30 cm. De deuren in de achterwand zijn 82cm breed. Achter het orgel moet 
(bij voorkeur) een passage komen van 85cm (zodat de deuren geheel open gezet kunnen worden), maar een 
smallere doorgang is vanzelfsprekend ook mogelijk. De breedte van de orgelkas is ca. 580cm. Aan de 

linkerzijkant (van het front gezien) is de trapinstallatie, rechts de speeltafel. Voor de uitbouw van de speeltafel 
(met pedaal en bank) moet men minimaal 75 cm rekenen. Omdat de orgelkas centraal moet komen te staan 
moet er dus aan de kant van de trapinstallatie ook 80cm beschikbaar zijn. De totale breedte van het orgel komt 
hiermee op ca. 730cm. 

De zijwanden van de huidige (moderne) orgelkas zijn 395cm hoog. De vaasachtige afwerking op de zijwand is 
ca. 30cm hoog. De orgelkas van het Bovenwerk is ca. 320cm breed. De totale hoogte van het orgel is op dit 
moment 550cm (vanaf de gaanderijvloer tot het dak van het Bovenwerk). Indien de orgelkas wordt 
gereconstrueerd komt de hoogte van de geprofileerde kappen en de bekroning op deze kappen bij deze 
395/550cm. U moet in dit geval op een totaalhoogte van respectievelijk 450 ~ 550 cm voor de zijkappen 
inclusief bekroning rekenen en in het midden moet u op ca. 700cm hoogte rekenen. 

Kosten: De aankoopprijs van dit fraaie instrument, in de technische en artistieke staat zoals het momenteel 
staat opgesteld in de Morgensterkerk te Middelburg, bedraagt slechts € 39.900,--. Over dit bedrag wordt geen 
BTW berekend. Bijkomende kosten komen voor rekening van de koper. De werkzaamheden worden uitgevoerd 
door J.L. van den Heuvel-Orgelbouw bv te Dordrecht. Bijkomende kosten zijn de kosten voor demontage, 
optimalisatie/restauratie, eventueel gewenste verdere technische en artistieke aanpassingen, een eventueel 
nieuw front in originele stijl (zie afbeelding pagina 24) en de montage met gewenste afwerking in een kerk-
gebouw. Van den Heuvel-Orgelbouw werkt vooraf een op de situatie van de koper afgestemde gedetailleerde 
offerte uit. Zelfwerkzaamheden zijn bespreekbaar! Het orgel staat momenteel nog in de kerk opgesteld dus 
bezichtiging en bespeling is mogelijk. 

Nadere inlichtingen  

Jan L. van den Heuvel – Orgelbouw bv                                                                                                            
Amstelwijckweg 44                                                                                                                                            
3316 BB Dordrecht                                                                                                                                                         
T. 078 617 95 40                                                                                                                            
vdheuvel.orgelbouw@wxs.nl                                                                                                                 
www.vandenheuvel-orgelbouw.nl 
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