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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. 429                                   Den Haag, 17 september 2014  

                       
 

 

Geachte leden, 

 

Het was een bijzondere kerk, een bijzonder orgel en een bijzondere organist, op zaterdag 6 

september in Rotterdam-Delfshaven. De Oude of Pelgrimvaderskerk als middelpunt van 

het originele stukje van de wereldhaven. Eind vorige eeuw ingrijpend gerenoveerd en 

gerestaureerd, evenals het Bätz/Witte orgel. Tijdens ons bezoek was de kerk gewoon open 

voor toeristen die in- en uit druppelden, al dan niet geboeid door het orgelspel. 

Voor hen die de excursie gemist hebben of eerder zijn vertrokken is een uitvoerige 

beschrijving van beide restauraties te verkrijgen via de website van de Stichting Oude 

Hollandse Kerken (Bulletin 52 uit 2001). Wie liever luistert naar het fraaie, onverwacht 

licht bespeelbare, orgel kan terecht op de website van onze gastheer, 

www.gerardvanderzijden.nl. De HOK-delegatie werd ontvangen door een van zijn 

leerlingen, Johannes Zwart. Na enkele trouwpartijen in het Stadhuis sloot Gerard zelf de 

bijeenkomst af met een indrukwekkend slotconcertje, waarin ook de nog niet door ons 

gebruikte registers aan bod kwamen. 

 

 

 

mailto:mvdbos@bart.nl


2 

 

 
 

Een paar impressies. Foto rechts hierboven: Gerard van der Zijden. 

 
 

(Foto’s: Marien van den Bos) 
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Cavaillé-Coll in oktober 

 

Ook de oktoberexcursie belooft een gedenkwaardige te worden: Het Cavaillé-Coll orgel 

van de St. Augustinuskerk in Amsterdam, voor ons ingeleid en gedemonstreerd door 

Susanna Veerman. 

We beginnen om 14.00 uur, iets afwijkend van het gebruikelijke tijdstip. 

 

De orgels van Cavaillé-Coll behoeven in onze vereniging nauwelijks of geen introductie. 

In het kort: De uitvoering in de Amsterdamse St. Augustinuskerk is relatief klein, maar is 

tegelijk ook een bijzonder instrument. Susanna Veerman noemt vooral de ,,opmerkelijke 

dispositie vanwege de vele tongwerken voor een tweeklaviers orgel, dat verder eigenlijk 

helemaal intact is sinds 1881 en origineel van klank. Het orgel heeft maar één eigenaar 

gekend, de Augustijnen. Nu is het eigendom van de Emmaüs-parochie in Amsterdam, 

waar de St. Augustinuskerk onder valt.’’ 

De website van de kerk vermeldt o.m.: ,,Nederland beschikt slechts over vijf Cavaillé-Coll 

orgels, waaronder één in het Concertgebouw in Haarlem. Om die reden is het orgel van de 

Augustinus dan ook zeer gewild en maakt onder andere het Conservatorium van 

Amsterdam regelmatig gebruik van het orgel voor masterclasses en examens.’’ 

,,Het orgel van de Augustinus werd in 1881 gebouwd voor de Oude Star aan het Rusland 

en in 1931 verplaatst naar de grote Augustinuskerk aan de Postjesweg. Sinds 1979 staat er 

op die plaats een nieuwere Augustinuskerk, maar met nog steeds hetzelfde mooie orgel!’’ 

 

 

  
 

(foto’s: Jaco van Houselt, STH Records) 

 

Susanna Veerman zal in haar introductie en demonstratie ook kort ingaan op de 

geschiedenis van het orgel en het originele contract met Cavaillé-Coll meenemen.  

 

Als repertoire dat zich het beste voor het orgel leent noemt de organist: 

-Frans-romantisch repertoire (19-de eeuw, begin 20-ste eeuw),  

-Duits: Mendelssohn, Brahms ,etc..... 

-Engelse muziek gaat ook goed (romantische),  

-met enige aanpassingen oud Fans repertoire (sommige delen) 



4 

 

 

,,Kleinere werken met een klein registratievoorschrift aan het begin klinken het mooist op 

dit orgel. Harmonium-repertoire gaat er ook prima op.’’ 

 

De CD die ze zelf in 2012 op het orgel opnam is uiteraard te koop in de kerk of via haar 

website. 

 

 

  

 
Dispositie Aristide Cavaillé-Coll orgel  - St-Augustinuskerk Amsterdam (1881) 
 
 
     
Grand Orgue (C-g’’’)  Récit Expressif ( C-g’’’)  Pédale (C-f’)** 
 
Bourdon                 16’  Cor de Nuit              8’ Soubbasse  16’  
Bourdon                   8’  Viole de Gambe      8’ Flûte              8’       
Montre                     8’  Voix  Celeste *        8’ Basson         16’  
Salicional                  8’  Flûte Octaviante     4’   Trompette    8’ 
Flûte Harmonique   8’  Basson                     16’ 
Flûte douce              4’  Trompette                8’ 
Prestant                    4’  Basson-Hautbois     8’ 
Plein Jeu           2 a 5 rangs  Clairon                      4’ 
 
 
 
*Voix Celeste  (vanaf C) 
**Transmission du Grand Orgue et Récit. 
 
Pédales de Combinaisons: 
 
Tirasse du Grand Orgue 
Tirasse du Recit 
Copula des Claviers    
 
Expression du Recit 
Tremblant   
Effet d’Orage 

 

Tot zaterdag 4 oktober, 14.00 uur 

Locatie: 

Postjesweg 123/125 

1057 DZ Amsterdam 

 

Met vriendelijke groet, 

Marien van den Bos 


