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Geachte leden, 
 

PRINSES JULIANAKERK SCHEVENINGEN 

 

Op zaterdag 5 september was de Haagse Orgel Kring te gast in de Prinses Julianakerk. We werden 

enthousiast ontvangen door de organist Wim van Dijk. Na een toelichting op de laatste 

werkzaamheden door Hendriksen & Reitsma liet Wim ons kennis maken met het resultaat. 

Vervolgens konden de leden het instrument beproeven.  
 

Hoewel de klank zich wat van Schnitger heeft 

verwijderd leent het instrument zich uitstekent voor 

muziek van barokke snit. De gespeelde muziek was dan 

ook, hoewel gespeeld zonder pruik, grotendeels ,,nach 

Thüringer Art’’. Het kostersechtpaar leverde zijn 

aandeel met een kop koffie als welkom en een 

gewaardeerd drankje achteraf. Niet onvermeld mag 

blijven dat Wim van Dijk zich spontaan aanmeldde als 

lid. Wim welkom! 

 

 
 
(Foto’s: Jan Roeleveld) 
 

 



2 

 

   
 

 

OKTOBER EXCURSIE 

Op zaterdag 3 oktober worden we verwacht in de Grote Kerk van Alblasserdam. Deze kerk is een 

instrument rijk van de orgelbouwer Roelf Meijer (1827-1884). Deze orgelbouwer had zijn 

werkterrein voornamelijk in Groningen. Meijer begon zijn orgel- en pianohandel in Wildervank 

toen hij al 40 jaar was. Hij heeft zijn opleiding waarschijnlijk bij Ibach in Barmen genoten.  

 

Bij de bouw van zijn orgels maakte hij gebruik 

van toegeleverde onderdelen van Ibach. Gezien 

zijn opleiding wijken zijn orgels af van andere 

orgelbouwers uit de regio zoals Van Oeckelen en 

Lohman. Zijn orgels zijn degelijk van bouw. De 

klank is nog klassiek van opbouw. Het orgel van 

Alblasserdam is zijn enige instrument dat ver 

buiten zijn werkgebied valt en is uniek voor het 

orgellandschap in het westen. Het kwam gereed  

in 1882. In de loop van het bestaan werd er door 

verschillende orgelbouwers aan gewerkt. In 1980 

werd het instrument door Reil gerestaureerd. In 

2011 werd er door deze firma groot onderhoud 

uitgevoerd. 

Onze gastheer is de hoofdorganist Adriaan 

Arkeraats. 

 

Het adres van de kerk is Cortgene 8 2951 ED 

Alblasserdam. We worden om 13.30 uur 

verwacht. Op het plein voor de kerk is beperkt 

parkeren mogelijk. 

 

Hoofdwerk C-f3 Bovenwerk C-f3 Pedaal C-? Nevenregisters 

Bourdon 16 

Prestant 8 

Holpijp 8 

Gemshoorn 8 

Octaaf 4 

Fluit 4 

Quint 2 2/3 

Octaaf 2 

Mixtuur III-IV st. b/d 

Cornet III diskant 

Trompet 8 b/d 

Roerfluit 8 

Viola 8 

Salicionaal 4 

Flute travers 4 

Woudfluit 2 

Dulciaan 8 

 

Subbas 16 

Octaafbas 8 

Bazuin 16 

 

HW-BW 

P-HW 

Tremulant bovenwerk 

   

Met vriendelijke groet, 

Jan Roeleveld  

secretaris 


