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In 1986 stond in de plaatselijke krant „Harmonium te koop, 150 gld” de verkoper woonde 
in Staphorst. Om het orgel op te halen moest een transportbusje gehuurd worden, samen 
met mijn vader die organist was en zodoende als deskundige fungeerde en mijn zwager Koen 
als chauffeur en Linda vertrokken wij van Kampen naar het bij Zwolle gelegen Staphorst, 
na een vriendelijk onthaal in een oude boerderij werden we door verschillende smalle 
gangetjes en kamertjes naar het orgeltje geleid, en daar stond hij dan, heel anders dan we 
verwacht hadden, geen strakke jaren-30 psalmenpomp maar een rijk gestileerd harmonium
met porseleinen registerknoppen, de koop was dan ook snel beklonken en of het geholpen 
heeft dat vader een psalm in het Christelijke Staphorst ten gehore bracht weet ik niet, 
maar de verkoper had nog een antiek orgelbankje op zolder liggen die we er gratis bij 
kregen. “Als je ermee gaat spelen moet je ook ergens op zitten”.
Een maal thuis toen aan de Wortmanstraat kon erop gespeeld worden er zat geluid in maar 
het balg gedeelte zat vol gaatjes van de houtworm en zelfs de gehele achterwand met zijn 
constructie van het orgel moest vervangen worden, het gratis bankje heeft de eerste dagen 
buiten op het balkon gestaan omdat de hele kamer anders na de koeienuitwerpselen stonk, 
toen de overheersende geur hierdoor niet gereduceerd werd is het opnieuw gestoffeerd om 
dit probleem te verhelpen.

In 1988 na de verhuizing naar de Gevers van Endegeest-
straat is de registerlijst opnieuw zwart geschilderd, hierbij 
kwam onder de oude verf de originele (onherstelbare) 
logo's tevoorschijn, de jaren daaropvolgend is er vrijwel 
niets aan het harmonium verandert en heb ik van mijn 
vader les gehad om erop te kunnen spelen.
Na het overlijden van mijn vader in 2007 moest het 
harmonium plaats maken voor zijn Johannus orgel wat tot 
januari 2016 in ons bezit is geweest. Het harmonium 
moest naar de zolderverdieping maar paste niet door het 
trappengat, hierop is de kast van het harmonium gedemon-
teerd en op zolder weer in elkaar gezet en zijn er verschil-
lende verstevigheden aangebracht die door de aantasting 
van houtworm nodig waren maar ook om een demontabele 
kast te maken want ooit moest het instrument weer naar 
beneden

1988 2015
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Ergens in 2016 bleek opeens een van de toetsen niet meer om hoog te veren en daar-
door was het harmonium onbespeelbaar, er zat niets anders op om op zoek te gaan 
naar de oorzaak en dit te repareren, de tijdelijke onbespeelbaarheid autoriseerde mij 
om tot een grondige demontage van het binnenwerk over te gaan, hierbij wel aan-
tekeningen maken wat het moest tenslotte weer in elkaar gezet worden, het register 
gedeelte zit met 2 schroeven vast, verder zijn er een tal van register overbrengingen 
die bevestigd zijn met latjes waarin een sleuf in zit, lastig bij te komen maar geen 
onmogelijkheid, na verwijdering van het registergedeelte kon het klavier verwijderd 
worden wat met 4 schroeven vast zit. Onder het klavier bevind zich de luchtlade met 
daarop gemonteerd het gedeelte van de Bass- en Treble Coupler van het merk Hammond, 
het gedeelte met tongen met hun forte kleppen, het Fox Humana element ook van 
Hammond had ik al verwijderd en hierna kon de windlade, die met een stuk of 10 
schroeven aan de bovenkant en 5 schroeven aan de onderkant bij de kniezwelgen 
vast zit, verwijderd worden en wat bleek, in de windlade was één van de veren 
versprongen van de ene toets klep naar de andere en was het probleem van de 
hangende toets opgelost.
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Bass- en Treble Coupler van het merk Hammond Veren aan de onderkant van de windlade. 

Vervolgens had ik de smaak te pakken en is het harmonium grondig gerestaureerd, 
hierbij zijn foto's van vergelijkbare harmoniums een uitgangspunt geweest.
Op afbeeldingen van varianten van dit harmonium is achter het houtsnijwerk een rode 
kleur bekleding te zien, sporen hiervan waren ook op dit harmonium aanwezig en 
hierdoor kon het vrijwel in de originele kleur worden teruggebracht.
Bij aanschaf in 1986 misten 4 van de 8 krullen van de sierlijst met sleutelgat, deze zijn 
toen hersteld in vurenhout maar een kleurverschil bleef zichtbaar, deze zijn vervangen 
door krullen van eikenhout waardoor er geen kleurverschil is tussen de originele, en 
nieuwe krullen.



Door van foto's van de logo's een mal te maken konden deze worden gereconstrueerd 
op de registerlijst. Op diverse plekken van het binnenwerk is, waar nodig het vilt 
vervangen, met name het vilt onder de tongen en het vilt van de koppeling stelschroeven 
onder de toetsen t.b.v. de Coupler hadden de bijgeluiden door trillingen behoorlijk 
verminderd, tevens is het vilt vervangen van o.a. de zijkanten van de boekenplank, 
klep, registerplank en sierplank. Het hele binnenwerk van het orgel is schoongemaakt 
en waar nodig van een waslaag voorzien, van de pedalen is opnieuw de gietijzeren rand 
vastgezet, verschillende nieuwe schroeven zijn vervangen door messing gleufschroeven.
Tot slot is de nieuwe vuren achterwand zwartgelakt en het registerplaatje van de HVN 
verplaatst van de registerlijst naar de binnenzijde op de windlade.
Tijdens de restauratie is duidelijk geworden dat dit harmonium ook een opbouw moet 
hebben gehad waarvan nog twee gaatjes zichtbaar zijn op de bovenkant, ook zijn de 
meeste varianten van dit orgel allemaal donker gelakt wat ook bij dit orgel, gezien de 
sporen aan de binnenkant van de kast, geweest moet zijn.
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Nieuw rood doek en een gereconstrueerde logo’s.

Het bedrijf Story & Clark is in 1884 opgericht 
door Hampton L. Story en Melville Clark. 
Story was eerder een partner in Powers & Story, 
H.L. Story & Co. (1869) en bij Story & 
Camp de fabrikant, muziek handelaar en dealer 
voor Estey. Toen H.L. Story in 1884 in Californië 
met pensioen ging werd Story & Camp opgeheven. 
Zijn pensionering was echter van korte duur, ten 
tijde van zijn pensionering in 1884 ontwikkelde Hampton L. Story de Story & Clark Organ 
Co. samen met Melville Clark, een harmonium bouwer samen met zijn zoon Edward 
H. Story. Het bedrijf werd opgericht in 1888 met E.H. Story als president en Melville 
Clark als vicepresident.

In de Story & Clark catalogus van 1885 wordt Melville 
Clark genoemd i.v.m. de bouw van de eerste orgel fabriek 
in Chicago. 
Story & Clark orgels staan   bekend om hun metalen 
registerknoppen, die vanaf ongeveer 1885 tot circa 1890 
zijn gebruikt, en na 1890 hebben de orgels roze porselei-
nen registerknoppen. De Harmonium productie is onge-
veer gestopt in 1897-1899. 
In 1900 verliet Clark het bedrijf om vervolgens Melville 
Clark Co te starten, en het bedrijf, handelsmerken en 
octrooien werden verkocht aan de Ann Arbor Organ Co.
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De Story & Clark Style 711 is een 5 octaafs harmonium zonder de Flute 4 ft, Cello 16 ft, 
Vacuum Viola (pat.) 4 ft en de imposante Sub Bass 16 ft.

Enkele varianten van de opbouw/spiegelkast van dit type harmonium.

Dit harmonium is gebouwd in c.a. 1891 in de catalogus van dat jaar zijn er tien verschil-
lende modellen de style 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780 en de twee top-
modellen The Mozart en The Cathedral.
De serie Story & Clark Style 710 waar dit harmonium deel van uit maakt was leverbaar 
in tien verschillende uitvoeringen, van Style 710 met 9 registers en 5 octaven tot 15 
registers en 6 octaven bij de Style 719, waarbij ook nog diverse varianten van de spiegel-
kast mogelijk waren.
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Nadat de balg, luchtlade en klavier waren geplaatst heb ik eerst de beide vlakke blokjes 
die aan de zijden van het klavier zitten bevestigt om te bepalen of ze juist zitten ten 
opzichte van het front van het toetsenbord, hier gaat het dan toch fout, het nieuwe 
binnenwerk is een paar centimeter hoger en de toetsen liggen niet achter de sierlijst 
met sleutelgat maar erboven.

Story & Clark Style 924.

De wetenschap dat Story & Clark Style 710 in verschillende uitvoeringen leverbaar waren 
zou theoretisch kunnen betekenen dat de verschillende binnenwerken onderling uitwissel-
baar moeten zijn, dus stel men vindt een Story & Clark harmonium met 15 registers is er 
dan van mijn Style 711 met 11 registers een Style 714 te maken met alle 15 registers? 
ongetwijfeld.
Bij toeval kwam ik een advertentie op Marktplaats tegen van een Story & Clark Style 924,
een harmonium uit 1894 waarvan de spiegelkast door de jaren heen was verdwenen en 
hierdoor de balans in het uiterlijk van het instrument verloren was gegaan, tevens waren 
bijna alle sierlijke krullen van het front bij het toetsenbord weg, wat het uiterlijk nogmaals 
had benadeeld.

Anders gezegd een prima 'slachtoffer' voor mijn 
experiment, bijkomend voordeel was dat het 
binnenwerk compleet en in topconditie was, geen 
slijtage of bijgeluiden.
Dit harmonium kan op dezelfde manier 
gedemonteerd worden als de Style 711, de hoe-
veelheid schroeven zijn gelijk en zitten op dezelfde 
plek, de balg die met 6 schroeven is bevestigd 
was beter en moest ook uitgewisseld worden, 
van het oorspronkelijk harmonium stond alleen 
nog een lege kast toen er begonnen ging worden 
met het overzetten van het binnenwerk.

Er zit niets anders op dan de ophanging van de balg 2 cm. te verlagen en zodoende 
het hele binnenwerk te laten zakken, nieuw probleem daarbij is dat er te weinig ruimte 
ontstaat om het luik boven de pedalen te kunnen plaatsen, echter de lat met klemmetjes 
die dit luik borgt blijkt bij de Style 924 ook smaller te zijn en wel precies de ruimte die 
het complete pakket weer passend maakt.
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Nadat de balg, luchtlade en klavier waren geplaatst heb ik eerst de beide vlakke blokjes 
die aan de zijden van het klavier zitten bevestigt om te bepalen of ze juist zitten ten 
opzichte van het front van het toetsenbord, hier gaat het dan toch fout, het nieuwe 
binnenwerk is een paar centimeter hoger en de toetsen liggen niet achter de sierlijst 
met sleutelgat maar erboven.

Story & Clark Style 711 met een gedeelte van het ‚nieuwe’ binnenwerk.

hierdoor kon alles verder toch zonder noemenswaardige beschadiging van het origineel 
weer opgebouwd worden, tot slot is de achterwand constructie van de Style 924 overgezet 
naar de inmiddels Story & Clark Style 714 en is er een fraai klinkend instrument 
gecreëerd en kan deze weer tientallen decennia mee.



In april 1990 in nummer 2 van het eerste jaargang van het verenigingsmagazine 
Fox Humana van de Harmonium Vereniging Nederland staat een klein artikel over dit 
Story & Clark orgel.

De Harmonium Vereniging Nederland is omstreeks 
mijn korte lidmaatschap van de vereniging 
begonnen met het registreren van de harmoniums 
van leden en geïnteresseerden, dit Story en Clark 
harmonium heeft bij de HVN het registratie nummer 
065 gekregen.
in 2019 zijn ruim 600 harmoniums geregistreerd.
Het bijbehorende registratieplaatje is op de 
achterzijde van de windlade bevestigd.
www.harmoniumvereniging.nl

Bij de Amerikaanse harmonium vereniging - The
Reed Organ Society is het instrument geregistreerd
in april 2007 onder nummer 3450.
www.reedsoc.org
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Een garantie certificaat.
Dit is om te certificeren dat Story & Clark orgel no 54993 is gegarandeerd voor een periode 
van 5 jaar garantie vanaf de productie datum, zou het, bij het juiste gebruik, defect blijken 
binnen die tijd, zijn we genegen om het in goede staat van onderhoud te brengen in 
onze fabriek of vervangen door een ander.

Onderstaand certificaat is van het harmonium op bladzijden 8 & 9 en heeft van origine 
serie nummer 59112.
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Doorsnede en benamingen van de onderdelen van een vergelijkbaar harmonium, alleen 
met 4 registerkleppen i.p.v. de 2 die deze Story & Clark heeft.
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Twee studie harmoniumboeken uitgegeven door Story & Clark vanaf 1886 met advertenties
van de verschillende harmoniums.

 
 

11                                                           

Boven: muziekboek uit c.a. 1887 met op het front de fabriek van Story & Clark
In het voorwoord staat een copyright jaartal van 1886 en op de achterzijde één afbeelding 
van een Story & Clark harmonium model „The Modern Ideal“ uit 1887.
Onder: Dit boek heeft ook een copyright jaartal van 1886 en heeft meerdere advertenties 
van Story en Clark harmoniums  te weten de Style 730, Style 750, Style 770, Style 780, 
Style 911, Style 921 en het topmodel van Story & Clark, het Mozart model.
In de catalogus van 1891 komt de Style 700 serie wel voor maar de Style 900 serie nog
niet, die komen wel voor in de catalogus van 1894 wat betekend dat dit boek rond die 
periode stamt.

 

Interessant is het harmonium Style 770 
die dezelfde sierlijst heeft als de Style 711.
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Enkele varianten van het Story & Clark - Style 711 harmonium, de meeste uitvoeringen 
hebben een donkere houtafwerking, bij mijn harmonium zijn er aan de binnenzijde van 
het harmonium donkere gedeelten aanwezig waardoor de kans groot is dat dit de originele 
kleur was. Op het orgel zijn aan de bovenkant de schroeven zichtbaar van de bevestiging van 
de plank en sierlatjes ook zijn er 2 gaatjes van 4 mm, dit betekend dat het harmonium ook
een opbouw heeft gehad waarmee ook deze schroeven afgedekt zouden zijn.
Het harmonium wat hier is afgebeeld heeft een andere afwerking van de bovenste plank, dit 
hoeft niet te betekenen dat deze opbouw alleen bij dit model hoort, het is ook mogelijk dat 
de afwerking in de loop der jaren verandert is.

 
 



Dit harmonium heeft nog de originele bekleding van de pedalen waar op nog vaag zichtbaar

de letters  op het ene pedaal en  op het andere pedaal.

De foto van het  Chicago USA logo is 
gebruikt om het logo op het harmonium
te kunnen reconstrueren. 

 
 

Onder, een originele achterwand die van het harmonium moest 
worden vervangen i.v.m. de aanwezigheid van houtworm.
Bij de transformatie van de Style 711 naar Style 714 is de
originele achterwand van de Style 924 herbruikt.
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Een variant Harmonium met opbouw die sterke overeenkomsten heeft met het vorige
harmonium, de opbouw heeft geen spiegel maar een rekje voor muziekboeken, de
achterwand is heel eenvoudig en er is geen houtsnijwerk, door de felle kleur rood lijkt
de bekleding achter het snijwerk niet origineel, ook lijkt de registerlijst opnieuw zwart
te zijn geverfd waarbij de logo’s zijn ontzien.
De zwarte verf op deze registerlijsten zijn bij vrijwel alle Story & Clark in de loop van de 
tijd kaal geworden.

 
 



Een harmonium met een wat bescheidener opbouw, de bekleding op de pedalen is vervangen, 
de bekleding achter het houtsnijwerk lijkt origineel, ook dit harmonium heeft een afwijkende
bovenplank vergeleken met Story & Clark 54993.

 
 

Story & Clark 54993
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Het harmonium is volgens de catalogus van 1891 in verschillende uitvoeringen geproduceerd.

Style 710 is de meest eenvoudige uitvoering zonder het Coupler gedeelte.
Style 711 is die zoals hier uitgevoerd en meest voorkomend.
Style 712 heeft als extra de knop Flute.
Style 713 heeft als extra’s de knop Flute & Seb Bass.
Style 714 heeft als extra’s de knop „Flute“, „Seb Bass“, Cello & Vacuum Viola.

Style 715 is gelijk aan model Style 710 maar dan met zes i.p.v. 5 octaaf klavier.
Style 716 is gelijk aan model Style 711 maar dan met zes i.p.v. 5 octaaf klavier.
Style 717 is gelijk aan model Style 712 maar dan met zes i.p.v. 5 octaaf klavier.
Style 718 is gelijk aan model Style 713 maar dan met zes i.p.v. 5 octaaf klavier.
Style 718 is gelijk aan model Style 714 maar dan met zes i.p.v. 5 octaaf klavier.

Modern in style, graceful in outline and 
beautifully carved, this case is very attractive, 

bordering on the French in its free and 
lithe-like decorative carving, it savors strongly 
of the American dash, boldness and spirit of 

originality, it is highly finished and hand 
polished, its strength and durability lies in 

its workmanship and its solidity.
The panels are small thereby preventing 
them from becoming warped or cracked 

The fretwork is neat and pretty, the safety 
lamp stands not only insure against accident 
but are very ornamental, the life-enduring 
china stop-knob are the nickel finger-guard 

are both important features of this case. 
This case should call for the higher grades 

of action.



Afb. 1 Boekenplank demonteren

Afb. 2 Toetsenklep demonteren

Bovenzijde orgel zonder bovenstaande onderdelen

Afb. 3 Sierlijst demonteren

Demontage binnenwerk.
Bij het demonteren tot de balg wordt het gehele 
mechanisme grotendeels verwijderd en maakt het 
mogelijk verschillende reparaties uit te voeren.
Om het instrument te demonteren is deze handleiding
gemaakt, het kan zijn dat het bij andere Story & Clark
iets verschild maar over het algemeen is de werkwijze
niet al te ingewikkeld en met deze handleiding moet het 
zeker lukken. 

Te beginnen is een wat reguliere demontage van de 
boekenplank van aan de voorkant van het orgel 
d.m.v. twee grote schroeven met een platte schroeven-
draaier. (afb.1)

De 2 scharnieren van de toetsenklep zit met 2 x 2 
kruisschroefjes vast aan de achterwand, schroefjes 
losdraaien en afdekklep verwijderen. (Afb.2)

Verwijder daarna de sierlijst aan de voorkant die met 
2 schroeven is bevestigd. (Afb.3)

Resultaat na demontage na afb 1, 2 en 3.

Vervolgens is het onderdeel met de registerknoppen aan
de beurt, deze zit met 2 lange schroeven vast, verder 
zijn er aan beide kanten registerhefboomlatjes om de 
registerknop beweging naar de kleppen over te brengen.

Draai eerst beide schroeven los zoals op de foto hiernaast 
is aangegeven. (Afb 4 & 5)

Hierna moeten de geleiders waar de afdekklep van afb. 2
overeen loopt aan de voorkant los gemaakt worden om 
het register gedeelte te kunnen lichten. 

17

Afb 5

Afb 4



De overbrenging van de Fox Humana zit gemonteerd met een oogschroefje
en kan met de hand worden losgedraaid.

Zijkanten binnenwerk met gemarkeerde overbrengingen

Orgel zonder registergedeelte (de Hox Humana die met 3 schroefjes vast
zit zou i.v.m. zijn kwetsbaarheid ook verwijderd kunnen worden)

Overbrenging linker kniezwel aan de bovenkant van het registergedeelte
bij model Style 714 is de plaatsing onder het registergedeelte.
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Het demonteren van het registergedeelte is
het meest lastige, als beide schroeven zijn
verwijderd moeten de verbindingen aan 
beide zijden worden losgekoppeld.
als het later weer gemonteerd moet worden
is het handig ze te markeren met verschillende
kleuren zoals op afb 6 & 7.

Om voldoende ruimte te hebben moeten de
registerknoppen ingeschoven staan, trek
daarna aan de latjes en koppel het metalen
gedeelte los, doe dit voor alle latjes.
Voor de duidelijkheid, de latjes alleen los 
maken aan de kant waar de sleuf zit.

Om het register gedeelte te kunnen wegnemen
moet de Fox Humana losgekoppeld worden en
de bevestiging van de overbrenging van de
linker kniezwel, afb. 8 & 9.
Hiervoor is geen gereedschap nodig.
Het register gedeelte kan hierna voorzichtig 
weg genomen worden.

  

Afb 6

Afb 7

Afb 8

Afb 9



Klavier zit met 4 schroeven vast.

Hammond Octave Coupier (Treble gedeelte) 

Klavier beugeltjes losschroeven

Ook achter de achterste forte klep zijn beide kleppen
te zien van links de Diapason en rechts Melodia.
ook hier een rij tongen.
De register knoppen Echo Horn & Dutcel bedienen
dezelfde klep als Diapason & Melodia, alleen minder
ver geopend met een zachtere toon als gevolg.

   

Het gedeelte wat nu zichtbaar is zijn de drukpennen 
die door de toetsen naar beneden worden gedrukt 
om de ventielen te openen.(afb.14)
Het gedeelte voor de drukpennen is de Koppeling
(Coupier) gemaakt door Hammond met een patent 
van juni 1887, dit onderdeel wordt met de registerknop
Bass Coupier en/of Treble Coupier een stukje
omhoog gebracht, onder de toetsen zijn koppeling stel-
schroeven aangebracht, waardoor door het indrukken 
van een toets niet alleen dedrukpen naar beneden 
wordt gedrukt, maar ook wordt door de stelschroef 
een lepeltje van de koppeling naar beneden gedrukt 
wat op zijn beurt een octaaf verder de drukpen via met 
verdikking naar beneden drukt waardoor de toets 
gekoppeld is.
Verder zijn de na het eventueel verwijderenvan de 
Coupier de beide Forte kleppen zichtbaar (met het 
zwarte tape)
De Forte klep aan de voorkant is de Treble Forte en 
aan de achterkant Bass Forte.
Door de forte kleppen te gebruiken wordt het geluid
harder.
Bij het opbeuren van de forte klep wordt aan de
voorkant de beide kleppen van de links de Viola en
rechts de Celeste zichtbaar achter deze kleppen
zitten de tongen van deze tonen.(afb. 15)

A Forte klep, B klep van de Celeste, C de tongen.  

Om het klavier te verwijderen moeten de 
sierblokjes die aan beide zijden van het klavier 
zitten verwijderd worden.(afb. 10)
Zij zitten met drie schroeven vast waarvan
één schroef al is verwijderd door het de-
monteren van de sierlijst.
Hierna zijn de 4 schroeven toegankelijk waar-
mee het klavier is bevestigd (afb.11) ook zit
hij nog met 2 beugeltjes vast (afb. 12 & 13).
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Afb 12

Afb 11

Afb 14

Afb 10

Afb 13

Afb 15



De windlade  zit aan de bovenkant met 9 schroeven vast.

Aan de onderkant bij de Kniezwellen zitten 5 schroeven

De ventielen aan de onderkant van de windlade.   

Het orgel nadat de windlade is verwijderd, achter zijn de twee sleuven
zichtbaar waar de lucht van de balg de luchtkamer binnen komt.

Aan de onderkant van de windlade zijn de ventielen 
zichtbaar, het zijn latjes met aan de binnenkant een
leren pakking en worden met veren op hun plaats 
gehouden, onder elk ventiel zijn 2 tongen zichtbaar 
van de Viola of Celeste en van de Diapason of Julcel, 
bij een probleem van zwaar gaande toetsen of toetsen 
die niet meer omhoog veren zal bij deze rij veren een
afwijking zichtbaar moeten zijn.(afb.20)

Bij het klinken van een toon zonder dat een toets wordt
ingedrukt kan worden gekeken of de Coupier niet te
kritisch is afgesteld, als dit niet de oorzaak is kan het
zijn dat de leren ventielpakking doorlekt waardoor lucht 
in de windlade via de tongen kan ontsnappen of de 
veer die het ventiel aandrukt zit niet goed op zijn plaats.
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Om bij de luchtbalg te komen moet de hele
windlade met alle onderdelen gelicht worden.
Deze windlade zit aan de bovenkant met 9 
schroeven vast en aan de onderkant bij de
kniezwellen met 5 schroeven.
De holle windlade is een wezen een luchtkamer
en mag geen lucht lekken daarom is deze
met totaal 14 schroeven vast gezet.

Als alle schroeven zijn verwijderd kan de
windlade met opbouw van kleppen e.d. worden
verwijderd, let hierbij op dat op de zijkant 
de registerhefboomlatjes die de bewegingen 
van de registers overbrengen niet bekneld 
raken en knappen. 

Afb 16

Afb 17

Afb 18

De windlade van de Style 714 zonder klavier.
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Bovenste plank demonteren

Klemmen voor het balgluik
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Verwijder het balgluik, deze zit met 
twee draaiklemmetjes vast, als deze 
horizontaal staan kan via de ruimte 
tussen de pedalen het luik van 
binnenuit opengedrukt worden.

Bevestiging van de pedaallinten aan de balg

Vervolgens kan de balg uit de kast van het harmonium
worden genomen en is het hele binnenwerk verwijderd. 

Het nu volgende gedeelte is specifiek voor
dit Story & Clark harmonium.

Het orgel is niet gemaakt om volledig gede-
monteerd te worden en daarom moesten bij 
de plaatsing op zolder wat aanpassingen 
worden gemaakt om de omkasting demon-
tabel en  stevig te maken.
De volgende stappen zijn tot nu toe voor-
namelijk in 2007 uitgevoerd en hoeven niet 
voor de volle 100% te kloppen.

De achterwand zit tegenwoordig vast met
moderne kruiskopschroeven om onderscheid
te maken wat origineel is en wat kan worden
los geschroefd, aan de linker en rechterkant 
van de achterwand zijn beiden 7 schroeven 
aangebracht, door deze los te schroeven 
kan de achterwand volledig worden verwijderd
het onderste gedeelte van deze achterwand is
aan de binnenkant niet zwartgelakt en bestaat 
uit losse paneeltjes die door middel van een 
sleuf verbinding een geheel vormen. afb.23
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Als het harmonium is gedemonteerd om hem te compact 
te kunnen vervoeren is demontage van de balg en kast
nodig.
De balg kan worden verwijderd door de 6 schroeven
waarmee de ze is bevestigd los te schroeven.(afb.21)
Vervolgens moeten de banden van de pedalen worden
los geschroef, de voorkeur gaat uit om dat op het punt
te doen waar deze op de balg zijn bevestigd omdat de
bevestiging aan de pedalen minder toegankelijk is. 
(afb.22) 



Sierstrip verwijderen

Nadat de achterwand is gedemonteerd worden de 
zijkanten alleen nog door de verbindingen aan de 
voorkant en door de topplank bij elkaar gehouden.
Onder de sierstrip aan de zijkanten van het orgel is
aan beide zijden van het orgel een schroef aan-
gebracht om de plank aan de voorkant met de 
zijkanten te verbinden.

Om bij die schroeven te komen, moeten de sierstrip, 
die met spijkertjes is bevestigd, voorzichtig met een beitel los gewrikt worden, het is een 
optie om het harmonium plat neer te leggen om te voorkomen dat hij door zijn eigen
gewicht bezwijkt en er schade ontstaat.
Draai de onderliggende schroef eruit en hierna kan ook de schroef aan de andere kant 
onder de sierstrip verwijderd worden. (afb.25)

Het harmonium wordt nu nog bij elkaar gehouden
door de plank waar de pedalen in zitten, de top-
plank en de constructie waar de balg op ruste.

In tegenstelling wat misschien de foto’s suggereren
moet het harmonium op zijn achterkant blijven
liggen, begin nu met de topplank te demonteren
deze is bevestigd met 4 schroeven (fig 26)

Daarna de schroeven van de balg ophanging
deze zit per kant met ongeveer 3 kruisschroeven
vast. (afb.27)

In 2007 is het plank waar de pedalen aan vast
zitten is verstevigd met een metalen hoekprofiel
door deze los te draaien zullen de zijwanden van
het harmonium los komen en zijn de onderdelen 
klaar voor vervoer, het is aan te bevelen het geheel
weer zo snel mogelijk te monteren omdat het
binnenwerk dan door de kast beter beschermd wordt.
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Aan één zijde de schroef verwijderen en het orgel
op die zijde kantelen.
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Bovenste topplank demonteren
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Hoekprofiel t.b.v. het verstevigen van de kast.
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Let op het terugplaatsen dat de Bass Forte overbrenging 
niet vergeten wordt (beide pijlen)

Na de reparatie moet de windlade weer terug
geplaatst worden en met de 14 schroeven
vastgezet worden, let bij het terugplaatsen
weer op de registerhefboomlatjes dat ze niet 
bekneld raken en ook in de uiteindelijke richting
kunnen bewegen.
Daarna de beide blokjes naast het klavier
bevestigen alleen met de achterste schroef, 
de voorste schroef van het blokje kan later, 
om ruimte te hebben bij het monteren van de 
registerhef-boomlatjes. 

Plaats hierna het registergedeelte, maar nog 
niet vastschroeven, eerst moeten de 
registerhefboomlatjes aan de juiste metalen 
handle vastgezet worden, te beginnen aan de 
rechter kant.
Zorg alvorens de verbindingen tot stand te
brengen dat de register knoppen ingedrukt 
zijn om meer ruimte te hebben.
Voor de meeste ruimte beginnen met het latje 
die het dichtste bij het register gedeelte moet 
komen. dus bij afb.30 beginnen met , rood

, , ,  en als laatste bruin blauw grijs geel/groen
. groen

Door aan het latje te trekken en de metalen 
handle naar de sleuf te brengen kan deze 
bevestigd worden.

De linker kant moet op de zelfde manier.
Kijk hierbij na dat alle overbrengingen globaal
bij hun bevestigingspunt kunnen komen, hier-
mee voorkom je dat na het monteren de ene 
overbrenging de andere niet in positie gebracht
kan worden. (afb.31)
Volgorde: , zwart, , , geel/groen  groenblauw

,  kan als laatste want deze heeft eengrijs rood
schuif verbinding.

De linker kant is klaar als de handle voor de
kniezwel is gemonteerd, leidt de metalen 
handle door het gat in het registergedeelte 
en zet het vast. (afb 31 & 32)

 
 

Positie van de register overbrenging.
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Zet hierna het latje van de Vox Humana
weer vast met het oogschroefje.

Zet het register gedeelte vast met de
2 lange schroeven en test het orgel 
en alle registers.

Als alles naar behoren functioneert dan,
zet de blokjes naast het klavier verder 
vast en monteer de sierlijst, afdekklep 
en de boekenplank, en spelen maar.

 
 

Fox Humana (bij het huidige binnenwerk zit het latje links van de overbrenging)
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