In het Vlaams-Brabantse Buizingen wordt zaterdag 23 maart het Van Peteghem-orgel uit
1807 opnieuw in gebruik genomen. Het instrument onderging een integrale restauratie die
werd uitgevoerd door Verschueren Orgelbouw te Ittervoort.
Het orgel in de Sint-Vincentiuskerk te Buizingen (een deelgemeente van Halle, even ten zuiden
van Brussel) werd in 1807 gebouwd door Pierre-Charles Van Peteghem.
Overplaatsing
Bij de overplaatsing naar het nieuwe kerkgebouw, begin twintigste eeuw, werd het instrument
door de gebroeders De Volder gewijzigd. De onderkast werd verbouwd om plaats te kunnen
bieden aan een nieuwe magazijnbalg. De toonhoogte werd aangepast door het ‘omhangen’ van
de mechaniek en ook het klavier werd vernieuwd.
In 2001 werd het orgel bij gelegenheid van de windladerestauratie door Stan Arnauts in het koor
van de kerk opgesteld.
Restauratie
In 2018 volgde een integrale restauratie van het orgel uitgevoerd door Verschueren Orgelbouw te
Ittervoort op basis van een ontwerp van orgelexpert Wim Winters te Hechtel-Eksel. De restauratie
van het meubelwerk en het schilderwerk werd uitgevoerd door Profiel cvba te Wevelgem. De
werkzaamheden werden begeleid door erfgoedconsulent Michel Lemmens.
Het orgel werd geheel gerestaureerd. Een bijzonderheid is dat alle pijpen nog uit de bouwtijd van
het orgel dateren. De pijpen hebben bovendien hun oorspronkelijke lengte behouden en de
intonatie is slechts minimaal gewijzigd.
Niet-originele onderdelen werden in stijl gereconstrueerd. Zo zijn werden drie kleine
meervouwige balgen (naar voorbeeld van het orgel in Aspelare) achter het orgel geplaatst die
naar keuze met de hand dan wel met een ventilator van wind worden voorzien. Bovendien werd
een nieuw klavier vervaardigd. Omdat de windlade nog in bijna geheel oorspronkelijke staat
verkeert is ervan afgezien om (moderne) sleepafdichtingen aan te brengen.
Ingebruikname
Op zaterdag 23 maart 2019 wordt het orgel in gebruik genomen met een inspelingsconcert
door Wouter Dekoninck en het koor Vox Veroni onder leiding van Anja Dierickx.

Ingevoegd vanuit <http://www.orgelnieuws.nl/van-peteghem-orgel-vincentiuskerk-buizingen-b-gerestaureerd/>

