Buurse, Hervormde Kerk.
26/5'53
Ds Pijnacker-Hordijk te B aan Haveman. O ca '38 Steimann/Vierdag, electr. eigen systeem. St. is vertrokken,
Vdg Sr overleden. De jongste zoon, een praatjesmaker heeft het overgenomen en orgel wat veranderd.
Toen erbij gehaald een andere vroegere knecht der firma, die nu eigen zaak heeft: Madern-Moraal.
Vernietigend rapport over door H.J.Vdg bewerkte orgel: Pijpen ingesneden, 48 p stom gemaakt, intonatie
ongelijk en "waardeloos". Wat is bekend over Vdg en Madern-Moraal?
•
Corresp. over bezoek Eé. 10/10'53
OC aan Ds PH. Verslag ondrzoek. Steinmann & V. El. pneum. geen kas, worm, schade door
onoordeelkundig stemmen, slechte intonatie en stemming.
Luie tractuur, minderwaardigemakelij. Advies: stichting van een orgelfonds voor nw.o.
4/3/'54 PH aan OC. Geen verkoop, wel orgelfonds, voorlopig stemmen door Madern-Moraal.
(OC=Orgelcommissie Hervormde kerk)

Bron: Archief Lambert Ernée:
http://www.utrechtsorgelarchief.nl/inventarissen/Erne%20-%20van%20Os.pdf

Het kerkgebouw kwam in 1857 gereed. Het is ontworpen door architect J.G.J. Roosmalen uit Zwolle en
gebouwd door meester metselaar G.H. Meijer uit Wierden. De aanneemsom bedroeg Fl. 12.490.- De totale
kosten van kerk en pastorie Fl. 14.020.In de loop der jaren heeft het interieur van de kerk de nodige veranderingen ondergaan. Zoals u het nu
aantreft is het uit de vijftiger jaren. Het oorspronkelijke orgel (gewijd op 20 augustus 1871) is tegelijk met
de laatste veranderingen vervangen door het uitstekende 'kistorgel' dat we nu gebruiken. De orgelpijpen
die u boven de ingang ziet, behoren nog bij het oude orgel. Ze doen geen dienst meer, maar zijn gebleven
'ter verfraaiing' van de ruimte.
Bron: http://www.sowhaaksbergen.nl/default.aspx?lIntEntityId=7547

Buurse, Nederland (Overijssel) - Hervormde Kerk
Gebouwd door: firma Steinmann & Vierdag (1938)
Afgebroken (1969)
Manuaal:
Pedaal:
Totaal aantal stemmen:
Manuaalomvang:
Pedaalomvang:
Toetstractuur:
Registertractuur:
Windlade(n):

9
1 (0)
10 (9)
C-g'''
C-f'
Pneumatisch
Pneumatisch
Kegellade

Dispositie:
Manuaal: Quintadena 16', Prestant 8', Roerfluit 8', Salicionaal 8', Octaaf 4', Blokfluit 4', Nachthoorn 2',
Mixtuur V sterk (2'), Sesquialter II sterk (1 1/3').
Pedaal: Subbas 16' - transmissie.
Koppelingen: pedaalkoppel
Bron: orgeldatabase Piet Bron
http://www.orgbase.nl/scripts/ogb.exe?database=ob2&%250=1008853&LGE=NL&LIJST=lang

