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Mededeling Mededeling nr. 422                         Den Haag, 22 oktober 2013  

                       
 

 

Geachte leden, 

 
Iets later dan gebruikelijk hierbij eindelijk de aankondiging van doel en nadere details van de excursie 

van zaterdag 2 november a.s. De reden voor dit late tijdstip is de mogelijkheid dat een bezoek aan het 

Metzler orgel van de Grote Kerk (of St Jacobskerk) in Den Haag wordt doorkruist door enige 

commerciële actualiteit. Al eerder werd een voorgenomen bezoek om deze reden uitgesteld, maar 

waarschijnlijk gaat het dit keer wèl lukken. Houdt niettemin voor de zekerheid de komende dagen uw 

‘ínbox’ in de gaten. 

 

 

Klop-orgel uit Garderen 

 

Voor sommigen verrassend en in sommige opzichten ook indrukwekkend was het geluid van een volledig 

houten orgel op 5 oktober jl. Organist Warner Fokkens van de Haagse Bergkerk was direct betrokken bij 

de bouw van het orgel en demonstreerde met passie enkele specifieke kenmerken.  (volgende pagina, foto 

links). Emanuel Schmidt was de eerste die vervolgens persoonlijk kennis maakte met de speciale klank en 

de vederlichte aanslag van de toetsen (volgende pagina, foto rechts). 

 

 

Drie nieuwe leden 

Aanwezig in de Bergkerk ook het nieuwste lid van de HOK, Hilbrand Westra. Hij is 

inmiddels de derde nieuwe aanmelding in het jaar 2013. Tijd om de nieuwe aanwas 

aan de andere leden voor te stellen in deze en hierna volgende uitgaven. De Koreaan 

van geboorte verhuisde op jonge leeftijd naar Friesland, waar hij les kreeg op een 

echt kerkorgel en daar is de liefde voor het instrument ook begonnen. Westra, 

consultant met een eigen praktijk, begeleidt met enige regelmaat kerkdiensten in 

Den Haag op het orgel. Vroeger in Loosduinen, en vorige week voor het eerst in de 

International Roman Catholic Church of Our Saviour in het Bezuidenhout. ,,Daar 

schrok ik toch wel even van, meer dan 500 mensen. Een gigantisch geluid!’’ 
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Het Klop-orgel in beeld 

 

 
                                                                                                   (Foto’s: Marien van den Bos) 

 

 

2 november a.a.: Grote of St. Jacobskerk 

Zaterdag 2 november dus eindelijk het orgel van de Grote of St. Jacobskerk van Den Haag. De vaste 

organist, Ben van Oosten, is helaas niet in de gelegenheid het Metzler-orgel uit 1971 te demonstreren, 

maar heeft beloofd dat iemand de honneurs zal waarnemen. 

Het bezoek staat gepland van 13.30 uur tot uiterlijk 16.30 uur. We maken gebruik van de zij-ingang van 

de kerk aan de Riviervismarkt. Nadere uitleg over routes, OV en parkeren lijkt hier overbodig. 

De geschiedenis van de orgels in de Grote kerk van Den Haag gaat terug naar het begin van de 16e eeuw. 

In 1518 wordt er al gesproken over een orgel in de Grote Kerk, dat als voorbeeld zou kunnen dienen voor 

een nieuw orgel in Gorinchem. Over de bouwer en het bouwjaar van dit orgel zijn geen gegevens bekend. 

Over de eerste en verdere geschiedenis is veel geschreven en ook via internet (o.m. de homepage van de 

HOK) is een goed beeld te vormen van kerk en orgel. Het huidige orgel werd in 1971 gebouwd door de 

Zwitserse firma Metzler & Söhne (Dietikon) en het front werd ontworpen door Bernard Edskes. Dezelfde 

firma Metzler heeft het orgel nog in 2011 een grote onderhoudsbeurt gegeven.    
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Dispositie Metzler-orgel Grote Kerk den Haag: 

HOOFDWERK: C-f''' RUGWERK: C-f''' BORSTWERK: C-f''' PEDAAL: C-f' 

Principal 16' Quintade 16' Holzgedackt 8' Principal 32' 

Principal 8' Principal 8' Praestant 4' Octavbass 16' 

Gedackt 8' Hohlflöte 8' Gedackt 4' Subbass 16' 

Grossquinte 5 1/3' Quintade 8' Spitzquinte 2 2/3' Octave 8' 

Octave 4' Octave 4' Octave 2' Bourdon 8' 

Spitzflöte 4' Rohrflöte 4' Gemshorn 2' Octave 4' 

Quinte 2 2/3' Superoktave 2' Terz 1 3/5' Nachthorn 2' 

Octave 2' Waldflöte 2' Sifflöte 1' Mixtur VI 

Mixtur IV-VI Nasard 1 1/3' Cimbel III Fagott 32' 

Cimbel IV Sesquialter II Rankete 16' Posaune 16' 

Cornet V Scharff V-VI Vox Humana 8' Trompete 8' 

Trompete 16' Krummhorn 8' Tremulant Trompete 4' 

Trompete 8'       

Trompete-chamade 8' KOPPELINGEN:     

Trompete-chamade 4' 
P+HW, P+RW, 
HW+RW, 

    

  HW+BW     

mechanische toets - en registertractuur 

(Gegevens van Aart de Kort, december 2000) 

 

Met vriendelijke groet, 

Marien van den Bos 


