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(foto’s: Jan Roeleveld) 

Geachte leden, 

H. LAURENTIUS VOORSCHOTEN 
Voor de aprilexcursie en jaarvergadering 

mochten we gebruik maken van de gastvrijheid 

van de H. Laurentiusparochie in Voorschoten. We 

werden in de pastorie ontvangen door de cantor-

organist van de kerk, Louise Hillen. Eerst werd de 

jaarvergadering gehouden. Dit gebeurde efficiënt 

zodat er genoeg tijd over bleef voor het maken 

van muziek. Voor dat we de kerk betraden 

schetste Louise de geschiedenis van de parochie en 

het orgel. 

 
De oudste schriftelijke vermelding van de parochie 

dateert uit het jaar 866. Het gebied omvat dan 

Voorschoten, de Haagse Schouw, Stompwijk en 

Veur. In de volgende eeuwen nam de welvaart van de 

parochie toe. Ook de parochiekerk, een grote 

kruiskerk, weerspiegelde voorspoed. Voor een 

dorpskerk was het een groot bouwwerk. De vier 

hoektorentjes op de toren symboliseerden het bezit 

van vier kapellen namelijk de St. Nicolaaskapel ten 

noorden gelegen van Berbice, de St. Agathakapel bij 

Schakenbosch, de Regenfridakapel in Veur en de 

Mariakapel te Wilsveen. De huidige Dorpskerk heeft 

deze torentjes nog steeds. De toren is oud maar de 

kerk zelf is uit 1886. De kerk kwam in de tijd van de 

reformatie in bezit van de protestanten. De 

katholieken bouwden een schuurkerk op de plaats 

van het huidige bondsgebouw, achter de huidige 

pastorie. Nadat er een herverdeling van de 

bezittingen naar rato van het aantal gelovigen had 

plaats gevonden, waren er ruimere middelen 

voorhanden. Door de bemoeienis van de toenmalige 

pastoor Paulus van der Burg werd gekozen om het 

geld te besteden aan een orgel. De bouwer was  

Johannes Mitterreither, afkomstig uit Graz. Als dank 

voor de inzet van de pastoor werden er na zijn dood 

gedurende evenveel jaren een mis opgedragen als 

jaren dat hij de parochie had gediend. In 1868 

kwamen de huidige kerk en pastorie gereed. Matthias 

van de Brink plaatste het orgel over en breidde het 

uit. Later volgden er aanpassingen door Bik. In de 

jaren 60 van de vorige eeuw werd het orgel wit 

geschilderd. De installatie van een hete lucht 

verwarming zorgde ervoor dat het orgel binnen 

enkele weken onbespeelbaar raakte.  

De adviseurs bij de recente restauratie waren de 

titularis Richard Bot en Ton van Eck. De Subbas 16’ 

en de Open Fluit 8’ zijn afkomstig van het orgel van 

de Caroluskapel in Roermond. De restauratie werd 

uitgevoerd door de orgelmaker Verschueren uit 

Heythuysen, die ook het tweeklaviers koororgel 

bouwde. 

Het kistorgel moet zeker worden genoemd vanwege 

het klankkarakter en de draagkracht. Het vulde de 

kerk moeiteloos. Ook registraties waarbij de Quint 

werd ingezet klonken overtuigend.  

Voor het grote orgel moest een steile trap worden 

overwonnen. Boven gekomen kan men plaats nemen 

achter de charmante vrijstaande speeltafel. Het orgel 

biedt vele mogelijkheden. Het volle werk is 

imposant. Veel moois is te beluisteren in de kleinere 

registraties. 
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                                                                              MEIEXCURSIE  

Voor de excursie op 6 mei begeven we ons naar de 

Delftse grachtengordels. We hopen een bezoek te 

brengen aan de Lutherse Kerk in Delft. Het betreft 

een gebouw van eerbiedwaardige ouderdom. De 

oorspronkelijke kapel was gewijd aan St. Joris en 

dateert uit de 14
e
 eeuw. Hier maken we kennis met 

het Van Oeckelen-orgel uit 1889.  
 

Het orgel heeft in 2015-2016 een deelrestauratie 

ondergaan en is op 22 oktober van vorig jaar opnieuw in 

gebruik genomen. De restauratie werd verricht door  

orgelmaker Reil uit Heerde. De werkzaamheden 

omvatten het herstel van de windladen en de tractuur van 

het hoofdwerk en pedaal. Het pijpwerk van het 

hoofdwerk en pedaal werd schoongemaakt en de 

klaviatuur hersteld. Nu wordt er uitgekeken naar 

voldoende orgelwind om de tweede fase van de 

restauratie leven in te blazen. Hoe de orgelmaker van 

Oeckelen vanuit het Groningse Harenermolen een 

instrument leverde in het Hollandse Delft en nog veel 

meer wetenswaardigs leest u in het uitgebreide artikel in 

de  Orgelvriend van maart 2017. Het artikel is van de 

hand van Willemijn Roodbergen, de hoofdorganiste van 

de kerk. Zij zal onze gastvrouw zijn op deze middag.  

 

Hoofdwerk C-f3 Bovenwerk  C-f3 Pedaal C-d1 Nevenregisters 

Bourdon 16 

Praestant 8 

Roerfluit 8 

Violoncel 8  

Oktaaf 4* 

Nachthoorn 4 

Octaaf 2* 

Mixtuur III-IV* 

Cornet V d* 

Trompet 8* 

Violon af c 16 

Prestant 8 

Holpijp 8 

Viola di Gamba 8 

Quintadeen 8 

Open Fluit 4 

Salicionaal 4 

Woudfluit 2 

Clarinet 8 

 

Open Subbas 16        

Octaaf 8 

Octaaf 4 

Bazuin 16 

Trombone 8 

 

HW-BW  

P-HW 

 

Combinatietrede HW 

voor de met * 

gemerkte registers 

 

Zweltrede BW met 

twee vaste standen: 

open of dicht 

 

Tremulant  

 

Het adres van de kerk is: 

Noordeinde 4 

2611 KH Delft 

aanvangstijd is 13.30 uur 

 

DAGEXCURSIE 

De dagexcursie vind plaats op 3 juni. Voor de nieuwsgiergen zij vast 

vermeld dat zowel Sint Nicolaas als Sint Christoforus er bij betrokken 

zijn. 

 

Met vriendelijke groet,                      

Jan Roeleveld 

secretaris 


