
Consof idat ie en herstef  en restaurat ie van de geschi lderde

afwerkinq van de kast en het bal  con van het koororqel  in de

Laurenskerk in Afkmaar.
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steunen daartoe niet  stabiel  genoeg is en dat bovendien de

qrote houtworm ztch aan het hout tegoed doet,  is  begonnen met

de voorbereidende werkzaamheden voor het aanbrengen van een

versteviging van de middelste en de rechter in de muur beves-

t igde balken van het balcon en is een warmte-behandel ing ui t -

gevoerd om de insecten te doden. Beide behandel ingen ver i - iepen

niet  fout loos waardoor de restaurat ie van de kast met extra

werk is verzwaard. Door de epoxy- lekkage moesten meer onderde-

len van het hanggewelf  worden gedemonteerd dan voor de ui tvoe-

r ing van de beoogde versteviging nodig was en vervolgens van

epoxy worden bevr i jd.  De warmte-behandel ing heeft  het  hout

plaatsel i j  k  sterk doen kr impen zodat de samenstel lende delen

van de kopplaten met l i js ten boven de ronde pi jpentorens van

elkaar zr ln losgeraakt en het verband Ín de l i js ten,  gewelf-

punten en zwikken onder het pi jpenfront eveneens is verzwakt.

Bovendien heeft  de blootgelegde verf laag ui t  1651 plaatsel i jk

êên nr:ni  o rrardnn l ror" i  nn Àn êan rr l  rn zand nnnarrr- l  a l r  r roJzY _,:regen.

Het herstel  van deze schade moet nu worden opgenomen j -n een

nader te preciseren plan voor de ui tvoer inq van al le restau-

rat íewerkzaamheden .

De werkzaamheden:

verwi jderen van ui t  de bekist Íng op de bodem van de orgelnis
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-  aangieLen van de balken waarteqen U-prof iefen bevest igd zul-

ten woroen/
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plaatsen en aan deze U-prof ie len bevest igen van een dwars-

balk achter in de ni-s,



verankeren van de i ;  zerconstruct ie in de muur,

-  meniën van de i ;  zeren balken,

aanvul len bedekkend metselwerk om de nis weer zí1n ju iste

maaL l -e geven en de balken in de muur vasL Le zetten,

-  herstel len van de deel-s qeopende vloer van het bafcon.

Als de specie van het aanvul lende metse-Lwerk qeheel  is  uí tge-

hard kan begonnen worden met het voorzicht ig opwíggen van de

orgelkast :

-  bevest igen spalken langs de verzwakte onderkant van de twee

st i j len die tot  1650 hun last  op heL oorspronkel i jke balcon

konden overbrengeo,
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hi noon i  n de f  l_anken van de

de stand die in de vorm van

van de lu iken vast l igt ,

herstel  van de onderkant van genoemde twee st i j l -en.

controfe van de pen en gat-verbindÍngen 1n de f lanken, zono-

dig verstevigen van enkele daarvan.

Hierna kan beqonnen worden meL het herstel  van de bovenkant

van het pi jpenfront,  inclusief  de eerder al  besproken verste-
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voor de torens op de kast en voetstukken voor een demontabele

plaatsing van de gereconstrueerde twee pinake-Ls:
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kast en hun bevest ig inq aan de de kast en de muur,

gecombineerd met

herbevest ig ing van l i js ten en andere losgeraakte onderdelen
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herbevest igen van de deels losgeraakt.e onderdel-en onder het
n i  - i  non f  rnnl .

Hierna kan begonnen worden met het plaatsen van het instrument

en de montage van de in de afgelopen t i jd gedemonteerde en

deze gespalkte spÍ j  Ien met voortdu-

de sinds 1651 overbelaste houtver-

kast ,  meL als maximale correct Íe

het in I l03/ I704 vernieuwde hout



herstelde onderdelen van de kast nadat bepaald is wefke van

die onderdelen met het oog op toekomst ig onderhoud demontabel

moeten worden bevest igd,  te beginnen met de plaatsing van de

dr ie torens op de kast en de twee pinakels tegen de middelste,

gevolgd door het schi lderen van de 1Be-eeuwse onderdelen en

het binnen het balcon verscholen werk.
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