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  Haagse Orgel Kring 
        Opgericht 10 November 1951                                                                                    
                                                                                                                                        

  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. 424                         Den Haag, 19 februari 2014  

                       
 

 

Geachte leden, 

 
 
De eerste excursie van het nieuwe jaar 2014, de Franse kerk in Voorburg, had een aangenaam en zeer ontspannen karakter. 

Buitengewoon vriendelijk en gastvrij was bovendien organist en gastheer Frits Zwart (zoon, resp. kleinzoon van de bekende 

Nederlandse orgelspelers en –componisten). Zie tweede foto. Ook Zwart meldde later het leuk gevonden te hebben om de 

Kring te kunnen ontvangen. De belangrijkste details van dit nieuw geplaatste orgel zijn te vinden in de vorige Mededeling 

(423), eventueel te downloaden van de HOK website.  
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Volgende Excursie tevens Jaarvergadering HOK 

 
De volgende excursie vindt plaats op 1 maart en voert ons 

naar het achttiende-eeuwse Joachim Reichner-orgel van de 

Oude Kerk in Rijswijk (ZH). Voorafgegaan door de 

Jaarvergadering. 

In de bijlagen bij deze email zijn het financieel verslag, het 

verslag van de kascommissie en het jaarverslag van de 

secretaris te vinden, evenals de agenda voor de 

vergadering. Anders dan een jaar geleden, toen de nieuwe 

statuten op de agenda stonden, zijn er - voor zover het 

bestuur bekend – geen ontwikkelingen of omstandigheden 

die een lange vergadering voorspellen. Er zal een 

wisseling moeten plaatsvinden in het bestuur, waar 

penningmeester Emanuel Schmidt aftreedt wegens zijn 

aanstaande vertrek naar München. Naar verwachting zal 

Emanuel ook geen acte-de-présence kunnen geven op 1 

maart. Het bestuur heeft Kees Spaans bereid gevonden zijn 

taak als penningmeester over te nemen. Eventuele 

tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk 28 februari a.s. 

per email of telefoon bij de voorzitter melden.  Voor  

details verwijs ik verder naar de diverse bijlagen. 

 

Tijd en Plaats van samenkomst: 

1 maart 2014; 13.30 uur 

 

Herenstraat 62b 

2282 BT Rijswijk 
(foto’s: Marien van den Bos) 

 

 

 

 
Varia: CD met orgelwerken van Joop Schouten 

 
Medio januari verscheen een cd met daarop verschillende orgelwerken van de hand van de organist-componist Joop Schouten 

(1907 – 1983). Schouten genoot grote bekendheid als organist van de voormalige St. Hippolytuskerk te Delft, alwaar hij een 3-

klaviers Pelsorgel bespeelde. Hier organiseerde hij ook vele recitals (in die naoorlogse tijd een bijzonderheid in een R.K. 

Kerk!) waarbij hij niet zelden werken van weinig gehoorde tijdgenoten programmeerde (Messiaen, Litaize maar ook 

Tournemire). Hij had een grote schare leerlingen en de meeste van zijn composities zijn voor de lespraktijk geschreven.  Op de 

cd spelen zijn oud-leerlingen Frits Haaze, Aart de Kort en Jos Laus, alsmede de Haagse organist Wim Hazeu, een selectie van 

Schoutens oeuvre (o.a. Passacaglia, Sonatine, 6 Speelstukken) op de orgels van de St. Jacobuskerk en de St. Agneskerk, beide 

in Den Haag. De cd is te verkrijgen bij de penningmeester van de Stichting Het Joop Schoutenhuis, ook bekend als actief 

HOK-lid Piet Balyon (pietbalyon@kpnmail.nl). Piet neemt een stapeltje cd’s mee naar de komende excursie en 

jaarvergadering in Rijswijk. Meer info op: www.joopschoutenhuis.nl 
 

 
Reichner-orgel Oude Kerk Rijswijk 

 

In de Rijswijkse Oude Kerk worden we op 1 maart ontvangen door cantor-organist Henny Heikens en/of zijn plaatsvervanger 

Jan Pieter Coumou (HOK-lid). Het orgel werd in 1786 gebouwd door de Zwitserse orgelmaker Joachim Reichner. Het werd 

een groot tweeklaviers orgel met hoofdwerk, rugpositief en aangehangen pedaal. Het orgel werd in 1839 door H.B. Lohman 

nog uitgebreid met een Vox Humana 8’ op het hoofdwerk. Na enkele wijzigingen, met name door de firma Flentrop in de 

vorige eeuw, volgde een nieuw groot onderhoud en uitbreiding door Flentrop in 2012. Bij deze gelegenheid werd het orgel 

uitgebreid met een zelfstandig pedaal van twee stemmen, een Subbas 16’ en een Gedekt 8’. De uitbreiding kon in overleg met 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed worden gerealiseerd zonder het historische bestand aan te tasten. Het nieuwe, eiken 

pijpwerk werd liggend op het dak van de hoofdwerkkas opgesteld, mede vanwege de geringe uitspreekopening boven het 

hoofdwerkfront dat de torennis afsluit. Het nieuwe pedaal heeft een eigen windvoorziening gekregen. Zonder grote ingrepen 
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kon de mechaniek worden aangesloten op de klaviatuur en kon een Pedaalkoppel Rugpositief worden aangebracht. Waar het 

Pedaal voorheen was aangehangen aan het hoofdwerk, is het nu door een Pedaalkoppel Hoofdwerk (ont-) koppelbaar gemaakt.  

 

 

Hoofdwerk C-f3 

Bourdon 16  

Prestant 16 D  

Prestant I-II 8  

Octaaf 8 – 1976 

Holpijp 8 

Basfluit 8 B 

Fluit Travers 8 D 

Octaaf 4 

Gemshoorn 4 

Quint 3 B/D 

Octaaf 2 

Sifflet 1 

Mixtuur III-VI B/D 

Cornet V D – in 16′-ligging 

Trompet 8 B/D 1993 

Vox Humana 8 – 1839, op kantsleep 

 

 

 

 

 

 

Rugpositief C-f3 

Prestant I-II 8 

Holpijp 8 

Prestant 8 D -0 1953 

Octaaf 4 

Fluit 4 

Nasard 3 – 1953 

Gemshoorn 2 

Sexquialter II-III B/D  

Dulciaan 8 B/D 

 

Pedaal C-d1 

Subbas 16 – 2012 

Gedekt 8 – 2012 

 

Werktuiglijke registers 

Koppel Hoofdwerk-Rugpositief B/D 

Pedaalkoppel Hoofdwerk 

Pedaalkoppel Rugpositief 

Tremulant 

 

 

 

Graag tot ziens in de Oude Kerk te Rijswijk, zaterdag 1 maart 2014, 13.30 uur 

 

Marien van den Bos 

(secretaris HOK) 

 


