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Mededeling   

Mededeling Mededeling nr. 432                         Den Haag, 13 februari 2015  

                       
 

Geachte leden, 

 
chitterend gerestaureerd orgel, luidde het commentaar van leden die al eerder een bezoek brachten 

aan het Assendelft-orgel van de Waalse Kerk in Leiden. Letterlijk ‘schitterend’ aan de buitenkant, 

middentoons-vrolijk en rijk qua klank. Veel leden waren thuis in de bladmuziek van het vroeg-

Barokke tijdperk gedoken en dat vond op dit orgel de juiste stem. Hieronder een kleine fotografische 

impressie, waarbij gezegd moet worden dat het niet makkelijk fotograferen was, met het orgel in de nok 

en lampen daar ver onder, terwijl ook de trap naar, en de ruimte rond de speeltafel eigenlijk nog berekend 

waren op verre voorouders (zoals de uniformen van het leger van Napoleon, pakweg een halve eeuw 

later, uitgingen van een gemiddelde lengte van 150 centimeter). 

 

 

 

 
(foto’s: Carel Cames van Batenburg) 
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Ledenvergadering op Scheveningen 

 

Zaterdag 7 maart combineren we een excursie naar de H. Antonius Abtkerk op Scheveningen met de 

jaarlijkse ledenvergadering. De laatste jaren reserveerden we eerst een half uur voor de vergadering, 

waarna de excursie begon. Lang na de principe-afspraak is gebleken dat de kerk op 7 maart om 14.00 vrij 

moet zijn voor bezichtigingen. In goed overleg hebben we er nu voor gekozen om eerst met het orgel 

kennis te maken, onder leiding van organist Patrick Hopper, en wel van 12.00 tot 14.00 uur, waarna we 

vanaf 14.15 in de pastorie terecht kunnen voor de ledenvergadering. In deze volgorde ook de nadere 

details, eerst van het Vermeulen-orgel, overgenomen van de website en van de hand van de organist: 

 
,,Het orgel van de H. Antonius Abt is in 1927 gebouwd door de fa. Jos Vermeulen, Alkmaar, met pneumatische tractuur. 

Er volgt in 1952 een ingrijpende dispositiewijziging eveneens door fa. Vermeulen, Alkmaar, en de zwelkast van Man. II wordt 

verwijderd. 

 

In 1984 was het orgel toe aan een revisie door de fa. Vermeulen, Alkmaar, en in 1992 alweer door de fa. Flentrop uit Zaandam. 

 

Eind jaren negentig is door de toenmalige organist Gerard Legierse de Kleine Quint 11⁄3’ opgeschoven tot Terts 13⁄5’ op Man. 

II. 

 

In 2002 is de tractuur geëlektrificeerd door de fa. Pels & Van Leeuwen, Den Bosch. Het in ere herstellen van Zachtbas 16’ als 

transmissie van Bourdon 16’ van man. III, herziening intonatie Resultantbas 32’, toevoeging 128-voudige Setzer en koppels 

I+III 16’, II+III 16’ en P4’ vindt dan ook plaats.’’ 

 

De huidige dispositie is als volgt: 

 

Hoofdwerk: (C-g3) 

Prestant 16 

Prestant 8 

Holpijp 8 

Salicionaal 8 

Prestant 4 

Fluit 4 

Quint 2 2/3 

Octaaf 2 

Mixtuur 3-7 sterk 

Trompet 16 

Trompet 8 

Klaroen 4 

Positief: (C-g3, 

zwelbaar) 

Principaal 8 

Quintadeen 8 

Prestant 4 

Concertfluit 4 

Spitsquint 2 2/3 

Fluit 2 

Terts 1 3/5 

Mixtuur 3-6 sterk 

Hobo 8 

Tremulant 

Zwelwerk: (C-g3) 

Bourdon 16 

Prestantviool 8 

Roerfluit 8 

Viola di Gamba 8 

Fugara 4 

Fluit 4 

Piccolo 2 

Nachthoorn 1 

Sesquialter 2 sterk 

Dulciaan 8 

Tremulant 

Pedaal: (C-f1) 

Resultantbas 32 

Contrabas 16 

Subbas 16 

Zachtbas 16 (transm.) 

Octaafbas 8 

Gedektbas 8 

Octaaf 4 

Ruispijp 3 sterk 

Bazuin 16 

Trombone 8 

 

I+II, I+III, II+III, P+I, P+II, P+III 

I+I 4', I+II 16, I+III 16, II+III 16, III+III 16, 

P+P 4. 

Automatisch pedaal 

Setzercombinatie met sequenzer 

Generaalcrescendo 

 

Adres: H. Antonius Abt; Scheveningseweg 233; 2582 AA Den Haag 

 

De agenda voor de aansluitende ledenvergadering en andere vergaderstukken volgen separaat. Rest mij 

nog u (wellicht ten overvloede) voor te stellen aan Jan Roeleveld (foto rechts hier boven), die bereid is de 

functie en taken van secretaris van mij over te nemen. Zie verder de jaarstukken. Ik wil u danken voor de 

aandacht in de afgelopen twee jaar en voor de, veelal positieve, reacties op mijn activiteiten als secretaris 

van de Haagse Orgel Kring en hoop u nog vaak te treffen tijdens toekomstige excursies. 

 

Met vriendelijke groet, 

Marien van den Bos (secretaris) 


