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De Bernarduskerk in Made is in augustus 2022 aan de eredienst onttrokken.

De kerk zal worden omgebouwd tot een cultureel centrum en in de nieuwe
opzet was het geen plaats voor het orgel uit 1952.
Het diende te worden gesloopt. Dat is gelukkig niet gebeurd.

Op vakkundige wijze is het orgel gedemonteerd en zal tzt voor een
groot gedeelte een nieuwe bestemming krijgen.

Er is van het orgel niets verloren gegaan.

Op de navolgende pagina’s een impressie van het demontage proces.



3

Kerk in oude staat.



Foto voor demontage.
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6 september

5

Eerste demontage dag
5 september 2022.



14 september 15 september
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19 september 21 september
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23 september - demontage afgerond.
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Op 30 september zijn de laatste
onderdelen van het orgel naar
beneden gebracht met behulp van
de verreiker.

Direct werd toen begonnen met het
vrij maken van het glas in lood raam
wat sinds het plaatsen van het orgel was
dichtgemetseld.



Achter het orgelfront zijn er meerdere compartimenten. 
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3 hoogteniveaus in het orgel.
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Een groot en vooral hoog orgel.
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Het orgel bevatte 1540 pijpen en pijpjes.
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De meeste frontpijpen pasten niet in kisten en zijn handmatig of met de takel naar beneden gebracht.
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Onder de pijpengalerijen de ventielen.
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De ventielen zijn voor transport
gedemonteerd.
Deze zijn erg kwetsbaar.
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De meeste pijpen
zijn verpakt in
speciale kisten.

Grote pijpen zijn
los vervoerd.
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Doorkijkjes
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De orgelkast is zeer solide
gebouwd van eikenhout
door echte vaklui.
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Na demontage van de kast werden de vele windkanalen zichtbaar.
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Vlak boven de windlades roosters die de pijpen rechtop houden.
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Op elk gat in de windlade stond een pijp(je).
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Deze kast had lamellen die het geluidsvolume konden regelen.
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De twee grote windlades.
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Windmachine en balgen.
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Loeizware stenen lagen op de windkasten.
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Alle luchtkanalen gedemonteerd en de poten van de kasten gehaald.
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Aanbrengen bescherming en wielen voor transport.
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De wielen hier nog aan de zijkant. Hijstest om te kijken of alles los is.
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Steiger afgevoerd.
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Op 23 september zijn ook de laatste
windlades van het orgel geraamte
gehaald.
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Klaar voor transport.
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Met name het naar beneden brengen van deze
twee hele zware windlades vanaf het orgelframe was spannend. 
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Met een elektrische lier
zijn de meeste stukken
naar de grond getakeld.
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Speeltafel van 160 kilo met hindernissen naar beneden.
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Omhoog hijsen was niet zo’n
probleem.
Alles moest ook nog over
de reling van het balkon.
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Ook de grote stukken waren geen probleem voor de lier. De pijpjes zijn zorgvuldig verpakt.
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Voor deze twee windlades hadden we een verreiker nodig voor de laatste meters tot de begane grond.
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De hijslast moest beneden met een touw van de balustrade worden afgehouden.
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Het ‘ZWARE’ transport is goed aangekomen op de Welberg.
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De pijpen van 6 meter
passen op een aanhanger
van 4 meter.
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Zorgvuldig passen en meten om de aanhangwagen zo goed mogelijk te vullen.
Een aantal kisten zijn vooraf gemaakt m.b.v. oude kerkbanken.
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Laatste orgeluitvoering op 28 juni 2022.
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Klusteam
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Orgel informatie van ORGBASE.NL



St. Bernarduskerk - Made

Ontmanteling orgel – september 2022

Deze collage van sfeerbeelden tijdens      
demontage  is gemaakt door Caspar Dingjan.


