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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. 420                        Den Haag, 24 juli 2013  

                       
 

 

Geachte leden, 
 

De jaarlijkse dagexcursie, dit jaar op 1 juni naar Kampen, is de deelnemers uitstekend bevallen. Dat was 

niet alleen te danken aan de twee interessante orgels van Broederkerk en Burgwalkerk. De hoofdorganist 

van beide orgels, Sander van den Houten (foto rechts boven) toonde zich ook een voortreffelijk gastheer 

die bovendien imponeerde met geweldige demonstraties van beide instrumenten. Twee weken later zou 

hij slagen voor de Masteropleiding met een 9! Namens de HOK heeft Marieke Stoel hem gefeliciteerd en 

nogmaals bedankt voor de ontvangst. 

 

Hieronder eerst (in niet-chronologische volgorde) het Hinsz-orgel van de Broederkerk en daaronder dat 

van de Burgwalkerk van de Kampenaar Zwier van Dijk.  
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(foto’s: Marien van den Bos). 

 

Grote of Laurentiuskerk Rijnsburg op zaterdag 7 september 
 

Op zaterdag 7 september a.s. zijn we te gast bij het orgel van de Grote of Laurentiuskerk te Rijnsburg, 

van 13.30-16.00 uur. 

Het bezoek is tot stand gekomen dankzij de bemiddeling van Sietse Strating, een van de organisten van de 

kerk. Onze gastheer in Rijnsburg is organist Dick Durieux, die het orgel zal demonstreren, waarna de 

leden de gelegenheid krijgen om het orgel te bespelen. Er zal overigens geen koffie/thee in de kerk 

verkrijgbaar zijn, maar er is een café op steenworp afstand. 

 

De basis van het huidige mechanische orgel, gebouwd achter het bestaande front, werd gelegd door de 

firma Van der Linden uit Leiderdorp in 1974. In 1989 volgde een renovatie door Pels en Van Leeuwen uit 

Den Bosch. Heel recent (2011) werd groot onderhoud en renovatie verricht door Adema Kerkorgelbouw. 

Uitgebreide informatie over het recent gerenoveerde orgel is te vinden op 

http://www.orgelgrotekerkrijnsburg.webs.com 

 

Dispositie na de renovatie van 2011: 

 

Hoofdwerk:  
Flute Harmonique 8’ 

Bourdon 16’ 

Prestant 8’ 

Holpijp 8’  

Octaaf 4’  

Fluit 4’  
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Quint 2 2/3 ‘  

Octaaf 2’ 

Cornet 5 sterk 

Mixtuur 4-5 sterk 

Trompet 8’ 

 

 

Zwelwerk: 
Vioolprestant 8' 

Bourdon 8' 

Flute Traverse 8’ 

Viola di Gamba 8’ 

Voix de Celeste 8’ 

Flute Octaviante 4’  

Nasard 2 2/3’ 

Octavin 2’ 

Terts 1 3/5 ‘ 

Trompet Harmonique 8' 

Basson - Hobo 8’ 

 

Pedaal:  
Contrabas 16’ 

Subbas 16’ 

Prestant 8’  

Gedekt 8’ 

Trompet 8'  

Bazuin 16’ 

 

Speelhulpen:  
- Koppel zwelwerk aan hoofdwerk 

- Koppel hoofdwerk aan pedaal 

- Koppel zwelwerk aan pedaal 

(De koppels kunnen worden bediend door zowel registerknoppen als voettreden) 

- Tremulant hoofdwerk 

- Tremulant zwelwerk 

- Zweltrede voor bediening van de jaloezieën van het zwelwerk  

Stemming: Gelijkzwevend. a1 op 440 Hz. 

 

 

Het adres van de kerk: 

Kerkstraat 32 

2231 CZ Rijnsburg 

 

Met vriendelijke groet, 

Uw secretaris  

 


