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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. 431                         Den Haag, 20 januari 2015  

                       
 

Geachte leden, 

 

Het bestuur van de HOK wenst u allen een mooi, gezond en muzikaal onvergetelijk 2015. 

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

nieuwe jaar, op zaterdag 7 februari, 13.30 uur in de Waalse Kerk te Leiden, waar organist Erik van 

Bruggen 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 7 

maart in de H. Antonius Abtkerk op Scheveningen, waarschijnlijk om 13.00 uur. 

 

De laatste excursie van 2014 betrof de St. Jeroenskerk in Noordwijk-Binnen, met zowel een groot- als een 

koororgel van Maarschalkerweerd. Dat was zeer de moeite waard en we danken ook bij deze onze 

gastheer Frank Rother. Hoewel beide speeltafels niet in elkaars gezichtshoek liggen, lukte het Marieke 

Stoel en Carel Cames van Batenburg om, aan het eind van de middag, het ‘O Haupt voll Blut und 

Wunden’ voor twee orgels van Theo Flury ten gehore te brengen. Toch altijd weer een kunststukje en een 

aparte belevenis. Bijgaand een kleine foto-impressie uit Noordwijk. 
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  (foto’s: Marien van den Bos) 

      

 

 

Middentoons gestemd historisch orgel in Leiden  

 

Op 7 februari worden we om 13.30 uur in hartje Leiden verwacht door Erik van Bruggen, organist van de 

Waalse Kerk op de Breestraat 62. Zo beginnen we overigens ook dit jaar bij de vroegere Hugenoten, na 

de Franse Kerk in Voorburg in februari vorig jaar. In plaats van het relatief moderne Flentrop-orgel 

aldaar, treffen we in Leiden een instrument, waarvan de geschiedenis teruggaat tot de late Barok, te weten 

1746. Al komen we later ook hier de firma Flentrop weer tegen. De Haags/Leidse orgelbouwer Gerard 

Steevens wist het project voor een eenmanuaals orgel, halverwege de 18e eeuw niet tot een goed einde te 

brengen, waarna Leidenaar Pieter Assendelft het instrument in 1748-1750 uitbreidde naar twee klavieren 

en verder voltooide. Dat was overigens nog in de veel grotere OL Vrouwekerk, waarvan alleen nog 

enkele restanten te bezichtigen zijn. Na een terugloop van de Franstalige Hugenotengemeenschap in 

Leiden werd de grote kerk gesloten en het orgel verplaatst naar de huidige, veel kleinere, bestemming 

(1819). In 1845, 1890 en 1911 vonden opnieuw wijzigingen plaats. Bij een restauratie in 1986/1987 door 

Flentrop werden al een aantal oorspronkelijke kenmerken hersteld. Sinds een grondige kerkrestauratie in 

2013-2014 is ook het orgelfront hersteld en bij groot onderhoud is het orgel - onder meer – middentoons 

gestemd, opnieuw door Flentrop Orgelbouw. 

 

 

De Waalse Kerk is te vinden op: 

 

Breestraat 62, Leiden 

 

Zaterdag 7 februari a.s. 

Aanvang: 13.30 uur 

 

Let op: Parkeren in het centrum van Leiden is op zaterdagen relatief duur.  
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Hieronder de huidige dispositie van het Steevens (1746) / Assendelft (1748) / Flentrop (1987/2014) orgel, 

volgens opgave van de organist. 

 

 

 

Stemming: Middentoon 

 

 

Manuaal Bovenwerk  

Prestant 16'   Prestant 8'   Manuaalkoppel 

Prestant 8'  Holpijp 8'   

Octaaf 4'  Quintadeen 8'  

Quint 3'  Octaaf 4'  

Octaaf 2'  Fluit 4'  Manuaalomvang C - c''' 

Tertiaan 1 3/5'  Gemshoorn 2'  Pedaal (aangehangen) C - c' 

Mixtuur III  Sifflet 1'   

Scherp III-IV  Sesquialter II  disc. 

Cornet III  Vox Humana 8'  

Trompet 8'  b / d  

 tremulant 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Marien van den Bos (secretaris) 


