
Nieuw lid

Het bestuur verwelkomt Marien van 
den Bos, lid geworden van de HOK in 
februari 2011. Marien heeft sinds april 
2010 orgelles bij Marieke Stoel in de 
Houtrustkerk.
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Geachte leden,

De excursie naar de Sint Bavo in Haarlem 
was een waar gezellig gebeuren. Hieronder 
een klein verslag.
Op 2 april bezoeken wij het orgel in de kapel 
van het Bronovoziekenhuis, zie pagina 2. 

Excursie Sint Bavo Haarlem maart 
2011

Wij kregen op 5 maart j.l. een gastvrij 
ontvangst door Ton van Eck in de plebanie 
van de Sint Bavo te Haarlem. Daar kon 
onder het genot van een kopje koffie, thee 
of chocola (met koekje) geluisterd worden 
naar een interessante uiteenzetting over de 
geschiedenis van de kerk en haar orgels. 
Vervolgens gaf Ton een uitgebreide 
demonstatie van het Willibrordus orgel.
Naast onze gastheer, die zelf ook lid is van 
de HOK,  waren er nog 14 leden aanwezig. 
Om 17.00 uur was het echt tijd om op te 
breken. Een ieder vertrok, na een geslaagde 
middag, tevreden naar huis.

Muziekstuk Emanuel Schmidt

Emanuel Schmidt speelde in Haarlem 
de door hem geschreven partia over 
het lied “Heer, onze Heer” uit de 
bundel “Tussentijds”. Dit stuk omvat 
vier bladzijden en het was één van de 
winnende composities bij de KNOV-
compositiewedstrijd afgelopen jaar. Als 
iemand de bladmuziek wil hebben, graag 
een mailtje naar Emanuel, dan zal hij het 
stuk als .pdf bestand toesturen.
(emanuel.schmidt@t-online.de) 



Excursie 2 april 2011

De volgende excursie zal plaatsvinden op 
zaterdag 2 april 2011. Dan gaan wij naar 
de kapel in het Bronovo ziekenhuis. Johan 
Groen is die middag onze gastheer. Het Van 
Vulpen orgel dat daar staat is een klein en 
bescheiden klinkend kerkorgel dat de kapel 
op een aangename wijze met klanken vult. 
Het vraagt dan ook om bescheiden stukken 
die passen in het “kleinere” repertoire. In 
“vroeg” 19e eeuwse repertoire uit Nederland 
en Duitsland klinkt dit orgel op z’n best. Maar 
door zijn muzikaliteit klinkt vroeger of later 
repertoire ook goed  op dit orgel. Wat betreft 
het pedaalklavier: Het toetsbereik is tot d1, 
maar door de wat bredere deling van de 
toetsen is de breedte van het klavier vrijwel 
even groot als een normaal pedaalklavier 
dat tot f1 gaat (dat zijn 3 toetsen meer). 
Daardoor moet de organist met name aan 
de “hoge” kant van het pedaal even wennen.

Van Vulpen Orgel 
Kapel Bronovo 

ziekenhuis

 Locatie Excursie 2 april 2011

Kapel Bronovo Ziekenhuis
5e verdieping, bereikbaar met de lift
Bronovolaan 5
2597  AX Den Haag

 Aanvang 13.30 uur

Bijdragen jubileumboekje

Wij hebben u gevraagd om een bijdrage 
aan de tot standkoming van een HOK 
jubileumboekje, ter ere van het 60 jarige 
bestaan van de Haagse Orgel Kring in het 
huidige jaar. Er zijn reeds 16, allemaal 
zeer leuke bijdragen, binnengekomen.  
Elk verhaal heeft zijn eigen charme. 
Hopelijk is dit een stimulans voor de leden 
die nog niet hebben gereageerd om iets 
in te sturen. U hoeft zich niet perse te 
houden aan de opgegeven vragen. Een 
vrij verhaal over iets wat u betreffende 
uw orgel carrière of orgel passie kwijt 
wilt, is ook zeer welkom!
Graag vergezeld van een scherpe foto  
van zo’n 2160 x 2160 pixels, zodat deze 
geschikt is voor drukwerk op 300 dpi 
(voor 18x18 cm).

Bereikbaarheid en Parkeren

Bronovo is te bereiken met bus 22 
(van Hogenhoucklaan, halte Bronovo 
Ziekenhuis) en bus 23 (Van Alkemadelaan, 
halte Bronovo Ziekenhuis). Tram 9 (halte 
Riouwstraat) en ca. 15 min. lopen
Op het parkeerterrein van het ziekenhuis 
is betaald parkeren. Op zaterdag eerste 
20 minuten gratis, daarna € 0,50 per uur. 
Bezoektijden op zaterdag zijn van 11.15-
12.15 uur en van 15.30-16.30 uur. Dan is 
hopelijk ± 13.00-13.15 uur een gunstige 
tijd om te parkeren als leden met de auto 
komen.

Manuaal I (C-f3) Manuaal II (C-f3) Pedaal (C-d1)
Prestant 8’ Gedekt 8’              ) C-H gecombineerd Subbas 16’
Holpijpt 8’ Viola di Gamba 8’ ) 
Octaaf 4’ Roerfluit 4’
Woudfluit 2’ Dulciaan 8’

Tremulant
Pedaal + I

Manuaalkoppel (schuifkoppel) Pedaal + II

Dispositie

Tot ziens op 2 april!
groet, Annemieke Verkerk

secretaris HOK

foto’s: Johan Groen

De klavieren van het  
orgel zitten aan de 
achterkant, zodat de 
bespeler het geluid 
indirect waarneemt. 
Hierom, en vanwege 
de mooie ruimtelijke 
akoestiek van de 
kapel, kan praten 
tijdens het spelen 
storend zijn.


