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  Haagse Orgel Kring 
        Opgericht 10 November 1951                                                                                    
                                                                                                                                        

  Secretaris: Marien van den Bos 
                       tel. 070-3587844 
                       e-mail: mvdbos@bart.nl 
 
                       ING bank nr. 630045 t.n.v. penningmeester HOK te Den Haag  

 

Mededeling   

Mededeling Mededeling nr. 419                        Den Haag, 10 mei 2013  

                       
 

 

Geachte leden, 

 

Zoals de meesten gezien zullen hebben, bereikte ons begin mei het overlijdensbericht van Herman de 

Kler. Zoals zijn vrouw Anneke al meldde, was Herman geruime tijd lid van de Kring, maar de laatste 

jaren gehandicapt door een herseninfarct en voortschrijdend Alzheimer. Voor het laatst was hij aanwezig 

tijdens de jaarvergadering van de Kring in november 2011. In het boekje dat eveneens eind 2011 

verscheen ter gelegenheid van het 60-jarig HOK-jubileum gaf Herman een beknopt overzicht van zijn 

imposante muzikale geschiedenis. Daarnaast schreef hij vele stukken voor onder meer de Nederlandse 

Muziek Encyclopedie, Het Orgel, de Mixtuur, in Engelse tijdschriften en Zeven eeuwen orgels in Den 

Haag (1987) en, samen met Ton van Eck, Orgelkunst rond 1900 (1995). Herman is op 7 mei begraven op 

de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan in Den Haag.  

 

Bethelkerk en -kapel 

Op 4 mei bezochten we twee Haagse orgels in kerken die deze zomer zullen moeten sluiten, de 

Bethelkerk en de Bethelkapel. Het orgel van de Bethelkapel verraste door een aangename klank en 

toucher. Het orgel in de Bethelkerk was een mooi voorbeeld van de bewuste stijlperiode, met 

karakteristieke achtvoets registers. Helaas dit keer zonder foto. Een beschrijving van beide orgels is terug 

te vinden in Mededeling 418. 

 

 

Dagexcursie Kampen, zaterdag 1 juni 2013 

 

Zoals eerder aangekondigd wordt dit jaar de stad Kampen aangedaan voor de jaarlijkse dagexcursie. De 

excursie kwam tot stand dankzij de bemiddeling van Jan Roeleveld. Het programma ziet er als volgt uit:  

 

10.30- 12.00 uur Burgwalkerk (Burgwal 60) 

12.00-13.00 uur gezamenlijke lunch in Grand Café  De Majesteit (Hofstraat 126; telefoon 038 3337710). 

13.00-15.30 uur Broederkerk (Broederstraat 16) 
 

Onze gastheer is Sander van den Houten, hoofdorganist in beide kerken, kerkmusicus en orgelbouwer.  

 
(Tip: Treinkaartje als e-ticket kopen via spoordeelwinkel.nl, nu 18 euro voor een dagretour ( i.p.v. 42 euro retour Den 

Haag/Kampen), en ook nog inclusief koffie/gebak bij La Place). 

 

Uitsluitend op deze dag en alleen als het echt nodig is, is Marieke Stoel bereikbaar op het nummer van haar man 

Carel: 06 22.42.40.21 
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Burgwalkerk 
 

In 1875 werd de Burgwalkerk in gebruik genomen en in 1877 was het orgel gereed: een tweeklaviers 

instrument met aangehangen pedaal, gebouwd door Kampenaar Zwier van Dijk. Het telde 17 stemmen. 

In 1880 plaatste Jan Proper een Celeste 8' op het Bovenwerk. In 1942 werd het orgel gerestaureerd door J. 

Reil. Deze maakte een pneumatische pedaallade met drie stemmen. Verder maakte hij de Praestant van 

het hoofdwerk enkelkorig, verwijderde de Celeste en plaatste het Bovenwerk in een zwelkast. In 1951 

werd het orgel naar achteren geplaatst, omdat het voorover begon te hellen. J. Reil voerde de 

werkzaamheden uit. Hij maakte een kas voor een rugwerk en een drieklaviers speeltafel. De oude beelden 

werden van het orgel verwijderd. Reeds in de jaren 1958/1959 bleek een nieuwe restauratie nodig, die 

door Willem van Leeuwen werd uitgevoerd. Om ruimte te creëren voor het pedaal wijzigde hij de 

opbouw volledig: het Hoofdwerk verhuisde naar boven, en het oude Bovenwerk kwam als positief onder 

het Hoofdwerk. Het nieuwe pedaal met vijf stemmen plaatste hij in de pedaaltorens. Hij maakte ook een 

nieuwe tractuur en een nieuwe klavierbak. De zwelkast werd verwijderd. Uiteindelijk moest in 1960 het 

orgel al weer worden gedemonteerd, omdat het plafond van de kerk een restauratie nodig had nadat het op 

24 juni 1960 gedeeltelijk was ingestort. Bij de herbouw in 1964 werden nieuwe beelden geplaatst, en 

tevens werd eindelijk het nog altijd lege rugpositief gevuld met negen stemmen. Het meeste pijpwerk in 

het rugwerk is afkomstig uit het orgel van de Grote Kerk in Maassluis. Dit pijpwerk, van Batz, is 

waarschijnlijk uit 1732. Het werk is opnieuw uitgevoerd door Willem van Leeuwen. In 2006/2007 is het 

orgel door de firma Reil geheel gereviseerd. Enkele registers werden opnieuw geïntoneerd. De orgelkas 

werd overgeschilderd van bruin naar wit.  

 
Dispositie van het Zwier van Dijk-orgel in de Burgwalkerk: 
HoofdwerkC-f3:  Onderpos C-f3: Rugwerk C-f3: Pedaal C-f1: Couplers: 

Quintadeen 16 Praestant 8 Holpijp 8 Subbas 16 HW-OP 

Praestant 8 Doesfluit 8 Quintadeen 8 Praestant 8  HW-RW 

Holpijp 8 Gamba 8 Praestant 4 Octaaf 4 Ped-HW 

Octaaf 4 Octaaf 4 Gedekt Fluit 4 Fagot 16 Ped-OP 

Roerfluit 4 Speelfluit 4 Gemshoorn 2 Cornet 4 Ped-RW 

Quint 3 Nasard 22/3 Quint 11/3  Tremulant OP 

Octaaf 2 Fluit 2 Sesquialter 2 st  Tremulant RW 

Mixtuur 4-6 st. Mixtuur 4 st. Scherp 3 st.   

Cornet 4 st.  Hobo 8 Kromhoorn 8   

Trompet 8   
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Broederkerk 
 

Rond 1620 bouwde Jan Morlet II een nieuw orgel in de Broederkerk met gebruikmaking van ouder 

pijpwerk van omstreeks 1500. Het instrument werd in 1656 nagekeken en gewijzigd door Jan Morlet III. 

De basis van het huidige orgel werd echter gelegd door Albertus Antoni Hinsz (1704 - 1785), enkele 

jaren later ook verantwoordelijk voor het orgel van de Bovenkerk in Kampen (tevens het grootste Hinsz-

orgel) en tal van andere orgels in Nederland. Frans Caspar Schnitger (jr.) werkte aan het orgel in 1786. 

Toen in 1811 de kerk werd verbouwd, besloot men een nieuw orgel te laten maken tegen de muur die 

sinds 1811 koor en kerk scheidt. Het werk is verricht door een onbekende bouwer, zeer waarschijnlijk A. 

van Gruisen uit Leeuwarden. Beiden worden gezien als leerlingen van Hinsz. De kas is in 1821 gemaakt 

door B. Feijnebuik. Het orgel bevatte waarschijnlijk 8 stemmen uit het oude orgel. Rond 1900 is er al heel 

wat aan gewijzigd (o.a. door Zwier van Dijk) als Jan Proper het orgel in 1911 uitbreidt. De speeltafel 

werd verplaatst, hij verbouwde het borstwerk tot bovenwerk, maakte een nieuwe windlade voor het 

hoofdwerk en een vrij (pneumatisch) pedaal. De dispositie van het orgel werd uitgebreid met een Mixtuur 

op het Hoofdwerk en een Gamba 8' en Vox Céleste 8' op het Bovenwerk. In 1938 werd een restauratie 

uitgevoerd door Sanders, die ook enkele wijzigingen uitvoerde. Zo verving hij de Trompet 16' van het 

Hoofdwerk door een Cornet V sterk (discant), vernieuwde hij de Trompet 8', maakte hij een nieuwe 

pedaallade en wijzigde hij de dispositie van het pedaal door het vervangen van de Cello en de Gedekt 

door een Octaafbas en een nieuwe Gedekt en het plaatsen van een Fagot 16'. Het orgel is opnieuw door 

Sanders gerestaureerd in 1960. De Gamba en Vox Céleste van het Bovenwerk verdwenen nu weer ten 

gunste van een Quint en een Terts. De Hobo verving hij door een Ruispijp. Ook zijn alle frontpijpen 

vernieuwd. Mede op initiatief van organist Henk van Putten werd door Van Vulpen een grote restauratie 

uitgevoerd in de jaren 1989-1993. Voor het onderpositief werd het renaissance pijpwerk als uitgangspunt 

genomen en voor de overige klavieren en het pedaal was Hinsz het uitgangspunt. De loze kas van het 

rugwerk (voormalig schoenen en boekenkastje voor de organist werd bij deze restauratie ook benut en 

heeft nu 8 stemmen. De Roorfluyt van het Hoofdwerk is afkomstig van het orgel in Vollenhove. Op 31 

maart 1993 is het gerestaureerde instrument weer in gebruik genomen. 
 

Dispositie van het Hinsz-orgel in de Broederkerk: 

Hoofdwerk C-f3:  Onderpos C-f3: Rugwerk C-f3: Pedaal C-d: Koppels: 

Praestant 16 disc. Holpyp 8 Praestant 8 disc. Subbas 16 HW-OP 

Bordun 16  Quintadena 8 Fluyt Does 8 Octaaf 8  HW-RW 

Praestant 8 Octaaf 4 Praestant 4 Octaaf 4 Ped-HW 

Roorfluyt 8 Quintfluyt 3 Gedackt Fluyt 4 Basuin 16 Ped-OP 

Octaaf 4 Waldfluyt 2 Nasat 3 Trompet 8 Ped-RW 

Speelfluyt 4 Cimbel 3 st. Octaaf 2  Tremulant hele werk 

Quinta 3 Sexquialter 2-3st.  Sexquialter 2 st.   Tremulant Rugwerk 

Octaaf 2 Vox Humana 8 Dulciaan 8   

Mixtuur 4-6 st. b/d    Stemming 

Fagot 16 b/d    naar Hinsz 

Trompet 8 b/d     

 

  

 

Tot 1 juni in Kampen en met vriendelijke groet, 

Marien van den Bos 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/1704
http://nl.wikipedia.org/wiki/1785

