
De jaarlijkse ledenvergadering werd op 3 

november 2012 gekoppeld aan een excursie 

in de Maranathakerk (PKN) in Den Haag. 

Arie Eikelboom (foto) verzorgde een 

uitvoerige inleiding, voorzien van diverse 

anekdotes. Het orgel is in 1952 gebouwd 

door de Firma Mense Ruiter, orgelmaker te 

Groningen. 
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Mededeling   

Mededeling Mededeling nr. 415                        Den Haag,15 januari 2013  

                       
 

 

Geachte leden, 

 

Namens het bestuur van de Vereniging wens ik u allen een gezond, vreugdevol en klankrijk 2013. 

 

Na een korte, grotendeels fotografische, terugblik op de laatste excursie (annex jaarvergadering) van het 

jaar 2012, vindt u in deze ‘Mededeling’ nadere details van de eerste activiteiten in het nieuwe jaar. 
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Februari: Het orgel van Andriessen en De Klerk  
De excursies voor 2013 kennen een ferme aftrap middels een bezoek op zaterdag 2 februari a.s. aan ‘Het 

orgel van Andriessen en De Klerk’, zoals het orgel in de Haarlemse Sint-Josephkerk in Nederland bekend 

staat. Opvolger van Albert de Klerk, Gemma Coebergh, heeft zich bereid verklaard de belangrijkste 

details van het Adema-orgel met ons te delen. Het uit 1905-1906 stammende orgel van de St. Joseph is in 

de jaren 2009-2011 ingrijpend gerestaureerd en gedigitaliseerd. Hieronder vindt u de huidige dispositie. 

 

De excursie op 2 februari 2013 vangt aan om 13.30 

 

Adres: 

St Josephkerk 

Jansstraat 43 

2011RT Haarlem 

 
(De St Joseph bevindt zich in het autoluwe centrum van Haarlem, op steenworpafstand van de St Bavo waar we vorig jaar te 

gast waren. Vanaf het station is het een kleine 10 minuten lopen. Parkeren in de directe omgeving kost op zaterdag € 2,75 voor 

het eerste uur. Op 5 minuten lopen is er parkeergarage Catharijnebrug 3 (€ 1,80/u) en op 4 minuten Garage Station (Lange 

Herenstraat 9, € 2,07/u). Net buiten het centrum kunt u gratis parkeren op straat (o.m. Zuidpolderplein 6).   

 

(foto’s: Annemieke Verkerk) 



Recitmanuaal C-g3 

Prestant 8', 

Viola 8' 

Vox Coelestis 8' 

Bourdon 8' 

Quintatoon 8' 

Violine 4' 

Fluit harm. 4' 

*Piccolo 2' 

*Sesquialter 2 st. 

*Trompet 8' 

*Fagot-Hobo 8' 

*Vox Humana 8' 

Tremulant 

 

Combinatietreden (v.l.n.r.) 

Tutti 

Tremolo (II) 

Oct. aiguë I + II 

Oct. grave II 

Oct. grave I + II 

I + II 

Sequencer < 

Zweltrede 

Sequencer > 

P + I 

P + II 

Combinatiestemmen I 

Combinatiestemmen II 

Combinatiestemmen P 

 
 

Hoofdmanuaal C-g3 

Principaal 16' 

Bourdon 16' 

Prestant 8' 

Salicionaal 8' 

Fluit harm. 8' 

Holpijp 8' 

*Quint 6' 

Prestant 4' 

Octaaf 2' 

*Mixtuur 2.3.4.5. 

*Cornet 5 st. 

*Trompet 8' 

 

Pedaal C-f1 

Contrebas 16' 

Subbas 16' 

Openbas 8' 

Gedektbas 8’ 

Openfluit 4' 

*Bazuin 16' 

*Trombone 8' 

 

 

Dispositie Adema-orgel in de St. Josephkerk: 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(* = jeux de combinaison,  bij Adema ook ‘halfvrije combinaties’ genoemd) 

 

 

 

Alvast voor de agenda: 

 

De excursie voor maart 2013 staat gepland op zaterdag 2 maart en heeft als onderwerp het recent 

gereviseerde en gemoderniseerde orgel van het Apostolisch Genootschap aan de Loevesteinlaan (Den 

Haag). Gastvrouw: Yvonne Bouwman. De excursie (13.30 uur) wordt voorafgegaan door een (naar 

verwachting) korte, formele, jaarvergadering van de HOK (13.00 uur). Hier staat de door het bestuur 

gevraagde goedkeuring van de nieuwe statuten centraal. Er zijn geen voorstellen tot wijziging 

binnengekomen. Een formele Algemene Ledenvergadering in maart maakt het de HOK tegelijk mogelijk 

terug te keren naar de Gregoriaanse tijdrekening, waarin het boekjaar eind december kan worden 

afgesloten. Nadere mededelingen volgen voorafgaand aan ledenvergadering en excursie. 
  

 

Vriendelijke groet, 

 

Marien van den Bos 

(Uw nieuwe secretaris) 

 

 

 

 


