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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. 426                         Den Haag, 18 april 2014  

                       
 

 

Geachte leden, 

 

Voor de herinnering van de leden die begin april in Monster waren, en ter informatie van 

de overige HOK-leden, enkele beelden van de bespeling van het Van Dam-orgel van de 

Hervormde Gemeente van Monster. Op de foto links registreert gastheer Arend van der 

Kruk zijn collega Pieter van Spronsen. Met een mooi doorkijkje naar de ruimte daarachter. 

 

 
(foto’s: Carel Cames van Batenburg)
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Afscheid op 3 mei 

 

Voor zaterdag 3 mei a.s. staat een relatief klein, maar karakteristiek orgel op het 

programma, dat ruim een maand later (22 juni) voorlopig voor het laatst zal klinken tijdens 

een afscheidsdienst in de Kruispunt Kerk in Den Haag-Mariahoeve. Wat er met het orgel 

gaat gebeuren? ,,Geen idee’’, zegt vaste organist Gert-Jan Hol, zelf inmiddels ruim 30 jaar 

lid van de HOK. ,,De kerk wordt waarschijnlijk verkocht, de eerste kijkers zijn geweest, 

en het orgel is inmiddels getaxeerd’’. Samen met zijn collega-organist Hans Koster (tevens 

cantor) is hij begin mei onze gastheer. In overleg met Gert-Jan hebben we gekeken of er in 

de buurt een tweede bezoekje gepland zou moeten worden, maar dat heeft geen 

overtuigende meerwaarde opgeleverd. Een bezoek aan het losstaande orgel van Van den 

Bergh en Wendt uit 1970 valt echter volledig binnen de doelstelling van het HOK-bestuur 

om nog zo veel als mogelijk die orgels in onze regio te bezoeken die op punt staan van 

sluiting/verkoop/afbraak. 

 

Dispositie: 

HOOFDWERK: C-g''' BORSTWERK: C-g''' PEDAAL: C-f' 

Prestant 8' Gedekt 8' Bourdon 16' 

Holpijp 8' Roerfluit 4' Gedekt 8' 

Octaaf 4' Prestant 2'   

Woudfluit 2' Tertiaan II 3 normale koppelingen 

Mixtuur IV sterk Kromhoorn 8'   

Dulciaan 8' Tremulant   

mechanische toets- en registertractuur. 

Manuaalomvang: C-g3. Pedaalomvang: C-f1. 

 

Geboorte: Behalve afscheid nemen 

kunnen we ook een nieuw aspirant HOK-

lid begroeten. Hij luistert naar de naam 

Constantin David Schmidt: 
  

 

 

 

 

  

 

Adres van de Kruispuntkerk: Diamanthost 187; 2592 GD Den Haag 

 

Graag tot ziens in Mariahoeve op 3 mei a.s., 13.30 uur 

Marien van den Bos 


