P. Borkens-no. 6

oboe in c1 , in brown stained boxwood with brass keys

Collection: Muziekinstrumentenmuseum, Brussel/Brussels - Belgium;
Inventory number: 3376;
History: maybe ex-Snoeck collection;
Recorded in Young 1993, p. 34 as oboe No. 1;
No literature.

concise English description
This oboe is made of brown stained boxwood, and has three brass keys. The instrument is made not
so luxuriously as Borkens-No. 5, but the quality of turning and finishing is very high. The upper and
middle joint are strongly crooked, but further is this instrument well preserved.
See about this oboe also the remarks in chapter 9 (§ 9.4.4 and § 9.11.5).
Nederlandse beschrijving
Driedelige hobo, in bruin gebeitst Europees buxus met messing kleppen. De uitvoering van deze hobo
is niet zeer luxueus; de afwerking is echter fraai met onder andere zeer verzorgd draaiwerk. Bovendeel
en middendeel zijn beide vrij sterk kromgetrokken; verder is het instrument, op een scheur in de
bekerwand na, opvallend gaaf bewaard gebleven.
De stempels: PBORKENS in een boog, met kroontje en staande leeuw. De stempel op de beker bevindt zich op de bekerhelling, en niet op de klos. Borkens heeft bij alle delen het radiale vlak van het
hout (de 'streep') aan de voorkant geplaatst. Op de beker zijn enkele noestjes zichtbaar, het hout is in
een fraaie kleur bruin gebeitst. De beker is van binnen niet gebeitst. Het houtoppervlak van de hobo
vertoont slechts hier en daar enkele butsen en krasjes. De kleppen zijn vermoedelijk van messing, en
hebben een simpele vormgeving met karakteristieke puntige armpjes. De klepasjes zien er vrij onberoerd uit, de einden der asjes zijn met de kromming van het hout mee afgeschuind.
Het draaiwerk is op deze hobo van een fraaie kwaliteit, met een elegante en evenwichtige profilering van
de welvingen, expressieve en vrij dikke klepringen en met netjes afgewerkte kleinste details. De beker
heeft een vrijwel gladde welving, dat wil zeggen dat bovenaan bij de tapholterand slechts één richeltje is
gedraaid. Deze hobo heeft geen kelkkom.
De boring van het bovendeel vertoont het volgende beeld: onderin (waar de boring het wijdst is) iets
minder conisch (coniciteit 1:50), hogerop sterker conisch (1:30). Op het smalste punt is de boring ca.
5.8 mm. De boring van het middendeel is gelijkmatig conisch (coniciteit gemiddeld 1:50); mogelijk
heeft Borkens hier dezelfde ruimer gebruikt als bij de onderste middendelen van zijn traverso's.
De beker heeft een iets ander gevormde richel dan die op de hobo uit de collectie van Han de Vries
(Borkens nr. 5): de richel is meer afgerond, en achter de richel is het hout verder uitgedraaid. De twee
tapholtes op deze hobo hebben een karakteristieke vormgeving met een naar buiten toe uitlopend
profiel ('koeltorenmodel').
Vingergat 1 is iets omhoog, gat 6 is iets omlaag geboord. De overige gaten zijn recht of vrijwel recht
geboord en zijn bovendien weinig ondersneden. Bij enkele gaten is sprake van een lichte oversnijding,
dat wil zeggen dat de gaten naar buiten toe iets wijder worden (of sterk zijn afgerond). Het es-gat is met
ca. 6 mm Ø opvallend groot. Het rechter es-gat lijkt wel met was dichtgestopt te zijn geweest, wat erop
wijst dat de hobo vooral met de linkerhand onder is bespeeld.
Overigens zijn van deze hobo geen gegevens van een bespeling bekend.
Measurements (by Jan Bouterse, not published before)
upper joint (I): SLmax 215, SLmin 214; tenon: L 24.4; Øext at lower shoulder: 21.7;
fingerholes (L from lower shoulder to centre of hole; ØWxL; Øext-max):
hole 1- 76.9; 3.2 x 3.3; 18.6 up
hole 2- 43.7; 3.6 x 3.9; 19.6
hole 3l- 9.9; 2.6 x 2.7; 21.1
hole 3r- 9.9; 2.5 x 2.8; 21.1

1

bore (Ø, Lmax, from lower end):
11.04
10.8- 11/ 26
12.00
10.0- 59
9.8- 67
10.2- 54
9.0- 91
8.8- 101
9.2- 86
8.0- 121
7.8- 130
8.2- 118
7.0- 151
6.8- 157
7.2- 146
6.0- 181
5.9- 186
6.2- 176
counter, from upper end:
8.4- 6
8.8- 0
5.8- 44/ ->
5.9- 39

7.0- 18

10.6- 36
9.6- 76
8.6- 107
7.6- 134
6.6- 165
5.8- 192/ ->

6.4- 24

10.4- 47
9.4- 81
8.4- 114
7.4- 143
6.4- 168

6.0- 37

middle joint (II): SLmax 212, SLmin 209; socket: L 24.1, Ømax 19.0; tenon: L 25.0;
fingerholes (L from upper end), ØWxL; Øextmax):
hole 4l- 51.5; 3.8 x 3.9; 21.9
hole 4r- 52.0; 3.7 x 4.0; 21.9
hole 5- 82.7; 4.3 x 4.7; 22.1
hole 6- 113.8; 4.2 x 4.3; 22.9 down
key holes, from lower shoulder:
d#-l47.4; ca 6.0; 25.4
c-hole19.1; 6.1 ;
26.0
bore (Ø, Lmax, from lower end):
17.0- 0
16.5- 3
14.8- 54
15.0- 48
14.0- 93/ 97 13.8- 104/108
13.0- 144/150 12.8- 160
12.0- 203/ ->

16.0- 4
14.6- 64
13.6- 113
12.6- 167

15.5- 6/ 26
14.4- 71 /77
13.4- 122
12.4- 193

15.2- 42
14.2- 81/ 85
13.2- 136
12.2- 196

bell (III): L 148.7; socket: L 25.6, Ømax 23.9; tuning holes at L 48.9 and 49.8 from upper end, ØWxL
4.3 x 4.5 and 4.3 x 4.2, Øext 27.1;
bore (Ø, L, from lower end):
40.2/40.4 - 0
ca. 44.8 - ca 6
35.0- 31
30.0- 43
40.0- 22
20.8- 77
20.0- 93
22.0- 67

27.0- 53
19.8- 100/ ->

24.5- 56

no pitch measurements

photos
Qr24 - oboe, separate joints
Qr25 - upper joint
Qr26 - middle joint
Qr27 - bell
Qr28 - finger-holes upper and middle joint
Qr29 - baluster
Qr30 - socket balusters of middle joint and bell
Qr31 - c-key
Qr32 - right d#-key
Qr33 - lower end of bell, socket of middle joint and finial face of upper joint
Qr34 - stamp
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