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  Secretaris: Marien van den Bos 
                       tel. 070-3587844 
                       e-mail: mvdbos@bart.nl 
 
                       NL21 INGB 0000 6300 45 t.n.v. penningmeester HOK te Den Haag  

 

Mededeling   

Mededeling Mededeling nr. 423                         Den Haag, 10 januari 2014  

                       
 

 

Geachte leden, 

 

Het bestuur van de HOK wenst u allen een mooi, gezond en muzikaal onvergetelijk 2014. 

 
We hopen elkaar weer te zien en persoonlijk de hand te schudden tijdens de eerste excursie van het 

nieuwe jaar, op zaterdag 1 februari, 13.30 uur in de Franse Kerk te Voorburg, waar organist Frits 

Zwart onze gastheer zal zijn. Verderop meer over dit bezoek. Alvast voor de agenda de daaropvolgende 

excursie, tevens Jaarvergadering van de leden van de Vereniging HOK: zaterdag 1 maart in de Oude 

Kerk van Rijswijk, eveneens 13.30 uur. 

 

De laatste excursie van 2013, de Grote Kerk in den Haag op 2 november, was in alle opzichten de moeite 

waard. De organist van de kerk, Ben van Oosten, had weliswaar voor een vervangend gastheer gezorgd, 

maar ook deze moest wegens drukte op het laatste moment de sleutels afgeven aan HOK-voorzitter  

Marieke Stoel. Marieke is gelukkig goed bekend met het orgel en toonde zich een voortreffelijke stand-in, 

ook waar het een inleiding op het instrument betrof.  
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  (foto’s: Marien van den Bos) 
      

 

Ledenaanwas 

 

Kon in de vorige Mededeling (422) al weer een nieuw lid worden geïntroduceerd, in de Grote Kerk 

debuteerde een maand later Joop van der Noll (lid sinds september 2012) op het orgel met een eenvoudige 

Etude en Elevation (foto links onder). Begin januari van dit jaar meldde zich opnieuw een nieuw lid in de 

persoon van Jan Willem van Borselen uit Voorschoten. Jan Willem (51 jaar) vertelt desgevraagd het 

luisteren naar en bespelen van het orgel meegekregen te hebben van zijn vader, vroeger kerkorganist in 

Rotterdam. Vader en zoon bezoeken jaarlijks gezamenlijk de Orgeldag Noord Nederland in mei. ,,Als 

amateur improviseer ik graag op diverse kerkorgels’’, zegt Jan Willem. ,,Hoogtepunt was het bespelen 

van het prachtige Hinsz-orgel in de Bovenkerk in Kampen, een geweldige ervaring!’’ Laat dat nu net het 

orgel zijn dat we op onze laatste grote voorjaarsexcursie ‘gemist’ hebben. Alhoewel het iets kleinere 

Hinsz-orgel van de Broederkerk iets verderop ook niet te versmaden was.  

 

 

Flentrop-orgel in Voorburg 

 

Op 1 februari worden we om 13.30 uur verwacht door Frits Zwart, organist van de Franse kerk (Eglise 

Française) in Voorburg. Het kerkje, gesticht door Hugenoten in 1726, is een rijksmonument. Tot 1926  

werden er Franstalige kerkdiensten gehouden, waarna het werd verhuurd aan de Vereniging van 

Vrijzinnig Godsdienstigen te Voorburg. Uiteindelijk werd het in 1948 verkocht aan de toen nieuwe 

Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). 

Vanaf 1806 hebben er diverse orgels gestaan. Het huidige orgel is van vrij recente datum, oorspronkelijk 

gebouwd door de fa. Flentrop en dateert uit 1962. Het is afkomstig van de kerk van de Gereformeerde 
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Gemeente te Elspeet, maar werd oorspronkelijk gebouwd voor de kerk van Gereformeerde Gemeente te 

Leiden, en telde 11 stemmen. In 1988 werd het orgel verkocht en overgeplaatst naar Elspeet. In 2012 

werd het – enigszins gewijzigd – naar Voorburg verhuisd. 

 

Organist Frits Zwart schrijft daarover: 

,,Het nieuwe instrument komt in de ruimte van de Église Française schitterend tot z’n recht. Het is in de 

kerk te Elspeet prima onderhouden en de orgelbouwer Jan Bambacht met de bouwers van de fa. Skrãbl uit 

Slovenië zorgden ervoor dat er in Voorburg nu een stralend instrument staat: ten dienste van de 

gemeentezang en om de diensten met glans te omlijsten. Het nieuwe instrument is iets kleiner dan het 

oude orgel en is geplaatst op de galerij van de kerk, daar waar vroeger (voor 1959) ook een orgel stond.’’  

 

In de nieuwe opstelling in Voorburg heeft het Flentrop-orgel de volgende dispositie: 

 

Hoofdwerk: 

prestant 8’ 

octaaf 4’ 

roerfluit 8’ 

salicet 4’ (nieuw) 

mixtuur 4-5 st. 

trompet 8’ (nieuw) 

 

 

 

Pedaal: 

Subbas 16’ 

Prestant 8’(transmissie) 

Rugwerk: 

Holpijp 8’ 

Koppelfluit 4’ 

Quintfluit 3’ (nieuw) 

Woudfluit 2’ (nieuw) 

Sesquialter II (doorlopend, gedeeltelijk nieuw) 

Tremulant 

 

 

Koppels I+II (en II+I) 

Ped. + I 

Ped. + II 

 

 

 

Zwart over de aangebrachte wijzigingen: 

,,De verandering van het orgel betekent een vermindering van het aantal registers, van 14 registers naar 

12 registers. Dat is natuurlijk altijd jammer, maar bij een bestaand instrument ligt de omvang in principe 

natuurlijk vast. De wijzigingen die bij het nieuwe instrument zijn aangebracht bewegen zich binnen de 

huidige technische mogelijkheden van het instrument en betreffen, nog afgezien van de intonatie, een 

uitbreiding met een trompet en vervanging van enkele registers. In Elspeet bleek het de laatste jaren qua 

grootte niet meer toereikend voor de begeleiding van de gemeentezang en onlangs voltooide de fa. Skrãbl 

een ruim twee maal zo groot instrument voor deze kerk. 

Het neo-barokke karakter dat het Flentrop-orgel bezat - met een nogal sterke klank - is geheel verdwenen. 

Het orgel heeft een zangerig karakter gekregen en sluit, gezien de ervaringen, prachtig aan op de zingende 

gemeente. Ook de nieuwe klankrichting van het orgel, met de zingende gemeente mee, draagt daar aan 

bij. De overplaatsing, de wijzigingen en de uitbreiding van het nieuwe instrument werden uitgevoerd door 

Consultare orgelbouw (Jan Bambacht) i.s.m. Anton Skrãbl orgelbouw uit Slovenië.’’ 

 

Meer informatie over kerk en orgel is onder meer te vinden via: 

http://home.planet.nl/~kort0158/vbfranse.html 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Franse_Kerk_(Voorburg) 

 

Adres Franse Kerk: 

Franse Kerkstraat 24 

2271 CN Voorburg 
   

Met vriendelijke groet, 

Marien van den Bos (secretaris) 
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Franse_Kerk_(Voorburg)

