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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. 427                                   Den Haag, 19 mei 2014  

                       
 

 

Geachte leden, 

 

,,Het was een leuke middag, op zaterdag 3 mei, met een man/vrouw of tien enkele uren in 

de Kruispunt Kerk in Den Haag-Mariahoeve. Klein, mooi orgel in een architectonisch 

mooie ruimte’’, meldt een van de deelnemers. ,,De twee organisten hebben ons zeer 

gastvrij ontvangen.’’ Het orgel van Van den Bergh en Wendt uit 1970 

 
 

             

 

                                                                                                             (foto’s: Carel Cames van Batenburg)

 

staat te koop en zal volgende maand voor het laatst dienst doen in deze kerk en verdwijnt 

mogelijk uit onze regio.  
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Dagexcursie op zaterdag 7 juni naar Elburg 
 

Na de geslaagde dagexcursie naar Kampen, in juni vorig jaar, gaan we dit voorjaar weer 

dezelfde kant op: het eveneens zeer oude Hanzestadje, maar dan van een heel ander 

karakter, Elburg aan de voormalige Zuiderzee. 

 

Ochtend 

Om 10.30 zijn we welkom in de nieuwe huisvesting van het Nationaal Historisch 

Orgelmuseum, Van Kinsbergenstraat 5 in Elburg, voor een kopje koffie. En maken daar 

kennis met de vroegere organist en tegenwoordig initiator van het Museum, Maarten 

Seijbel. Samen lopen we naar de Grote- of Sint Nicolaaskerk uit 1397, zo’n 50 meter 

verderop. Daar hebben we in ieder geval tot 12.00 uur en als er niet per ongeluk een 

rouwdienst tussenkomt tot ongeveer 13.00 uur de tijd om kennis te maken met het orgel.    

Het rococo hoofdorgel van de kerk werd rond 1825 gebouwd door de familie Quellhorst, 

afkomstig uit Duitsland en via Oldenzaal naar Nederland getrokken. Ruim een eeuw werd 

er niets aan veranderd tot enkele ingrepen in 1950 en 1975. Volgens de orgelsite van de 

NCRV is ook de kas de moeite waard, naar een schets van de orgelmaker vervaardigd door 

architect H. van Lunteren en ,,geplaatst voor een reusachtig op de wand geschilderd 

baldakijn met lambrequins en afhangende draperieën’’. Het snijwerk is vervaardigd door 

de Amsterdamse beeldhouwer Johannes Donker. Opmerkelijk zijn de rijke vleugelstukken 

van de hoofdkas en de bekroning van de middentoren.
 

Huidige dispositie: 

 

Hoofdwerk  

Bourdon 16'  

Prestant 8'  

Roerfluit 8'  

Gemshoorn 8'  

Octaaf 4'  

Roerfluit 4'  

Quint  2 2/3'  

Octaaf 2'  

Woudfluit 2'  

Sexquialtera III  

Mixtuur V  

Cimbel IV  

Trompet B/D 8'  

Hoboe D 8'  

Clarinet B 8' 

Rugpositief  

Prestant 8'  

Holpijp 8'  

Fluittravers D 8'  

Octaaf 4'  

Doesfluit 4'  

Octaaf 2'  

Mixtuur IV  

Cornet D V  

Dulciaan B/D 8'  

Vox Humana 8' 

Pedaal  

Prestant 16'  

Subbas 16'  

Octaaf 8'  

Bourdon 8'  

Octaaf 4'  

Bazuin 16'  

Trompet 8'  

Clarinet 4' 

Werktuiglijke registers  

koppeling HW-RP B/D  

koppeling Ped-HW  

koppeling Ped-RP  

tremulant RP  

Sper Ventiel  

Manuaalomvang C-f3  

Pedaalomvang C-c1 
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Lunch 

Voor de lunch lopen we naar Restaurant De Haas (terug naar het Museum en dan 50 meter 

verder). Hier serveren ze luxe broodjes, uitsmijters, soep, etc. Voor de catering is het van 

belang om te weten op hoeveel personen we moeten rekenen en of er speciale (dieet-) 

wensen zijn. Graag dus sowieso een mailtje aan ondergetekende (of telefoontje naar 06-

55343262 voor onze drie analoge HOK-leden). 

 

Middag 

In de middag staat het Nationaal Historisch Orgelmuseum centraal. Jarenlang was het 

Museum gevestigd in het – overigens onverwacht diepe – pand aan de Rozemarijnsteeg 9. 

Dit puilde gaandeweg uit door de memorabilia van de vaderlandse orgelgeschiedenis. Van 

een grote verzameling foto’s en modellen, orgeltjes, onderdelen en maquettes tot directe 

Aha Erlebnisse, tweedehands boeken, bladmuziek, platen en CD’s voor elk wat wils. 

Een jaar of twee geleden kwam het historische Arent thoe Boecophuis ( Van 

Kinsbergenstraat 5) vrij. Enkele eeuwen fungeerde dit pand als stadhuis van het stadje. 

Sindsdien wordt hier naar toe verhuisd, maar ook geïnvesteerd in het bespeelbaar maken 

van nieuwe en oude orgels en orgeltjes. Op de website www.orgelsite.nl staan er inmiddels 

3 vermeld: 

 

- In de hal is een gereconstrueerd orgel opgesteld door de firma Reil, met een 

orgelkas uit de zuidelijke Nederlanden en pijpwerk dat is toegeschreven aan Pieter 

Backer en afkomstig is uit de Julianakerk te Scheveningen. Het sleepladenorgel is 

volledig mechanisch. 

- Verderop staat een zogeheten Baldachin orgeltje uit begin 16e eeuw, waarvan een 

replica werd gebouwd door Roelof Kuik. Ook dit orgel is geheel mechanisch en 

heeft sleepladen. De manuaalomvang is C-g'a' (transponeerbaar naar b', deling 

tussen c' en cis. De niet-alledaagse dispositie ziet er als volgt uit: Copl 4', Octav 2', 

Copl 2', Quintez 1', Zimbl ¼', Zimbl 1/6', Regal 8', Tremulant, Filomena (gedeeld) 

en Gezwitscher (gedeeld). 

- Ook in het Orgelmuseum een reconstructie van een middeleeuws portatief, uiteraard 

geheel mechanisch met een dispositie bestaande uit Prestant 4' (spreekt permanent). 

 

Er zijn inmiddels veel meer bezienswaardigheden en het ‘oude’ Museum, pakweg 250 

meter verderop, is ook nog altijd open. 

 

Mocht er tijd overblijven dan is ook het oude rechthoekige vestingstadje, met een hoog 

Anton Pieck-gehalte, een bezichtiging meer dan waard. Daarbuiten het haventje met 

palingrokerijen. Elburg wordt ook museumstad genoemd, maar eerlijk gezegd hebben het 

Museum Elburg (behalve het gotische onderkomen zelf) en het Museum Sjoel Elburg 

minder indruk gemaakt op (wellicht wat verwende) ondergetekende. 

 

 

http://www.orgelsite.nl/
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Tot zover de inhoud van de dagexcursie en resten praktische zaken als reis en proviand. 

 

- Voor degenen die met de auto reizen is het vrij simpel: Van de A-28 af bij Nunspeet 

of ’t Harde (afhankelijk van het navigatiesysteem) en Elburg-Vesting volgen. De 

vesting zèlf is bijna autovrij, maar pal voor de toegang over de slotgracht is een 

groot, gratis parkeerterrein. Daar vandaan is de Grote Kerk al zeer dominant en 

duidelijk zichtbaar (3-5 minuten lopen). Van Kinsbergenstraat om de hoek. 

- Voor hen die ruimte over hebben in de auto stel ik voor om lege stoelen via mij aan 

te bieden aan eventuele passagiers, die zich voor bemiddeling ook bij mij kunnen 

melden. 

- Met de trein: Overstappen in Amersfoort of Zwolle (schijnt qua tijd niet veel uit te 

maken) en dan stoptrein naar ’t Harde. Ik kan daar zèlf met de auto op een 

afgesproken tijd maximaal 4 passagiers oppikken voor de laatste paar kilometers. Er 

gaat ook een bus, maar let op beperkte, zaterdagse vertrektijden. Als daar behoefte 

aan is kan ik zo nodig opnieuw rondmailen voor meer vervoer vanuit ’t Harde. 

 

- Voor de lunch: laat svp weten of je komt en geef evt. extra wensen door. 

 

 

Première in Houtrustkerk 

 

Tot slot iets heel anders. Hoewel we in de Mededelingen doorgaans niet alle 

orgelconcerten in de regio publiceren, mag een première van een uitvoering van een 

compositie van pater Theo Flury hierop een uitzondering vormen: 

 

De première voor Nederland van 'Introduction' van Theo Flury vormt de spil van het 

programma van een orgelrecital door Marieke Stoel op zondag 15 juni 2014, van 12.00 tot 

12.30 in de Houtrustkerk, Beeklaan 535/hoek Houtrustweg 1 Den Haag. Toegang gratis, 

collecte na afloop. 

  

P. Theo Flury (Einsiedeln/Rome) componeerde naar aanleiding van een improvisatie in 

2013 een 'Introduction sur le  thème du Carillion des heures de la Cathédrale de Soissons', 

bedoeld om vooraf te gaan aan de gelijknamige 'Fugue sur le thème...' van Maurice 

Duruflé. 

De Introduction heeft een geheel eigen stijl met het fugathema als basis. Toch sluit het 

harmonisch en soepel aan op de fuga van Duruflé, ondanks de voor Flury gebruikelijke 

complexe ritmes, modulaties en uitbundige virtuositeit. 

Het programma omvat verder 'Colloquio con le Rondini' (gesprek met de zwaluwen) van 

M. Enrico Bossi, Méditation van Duruflé, 'Sortie' van Charles Tournemire en 'Ballade en 

Mode Phrygien' van Jehan Alain. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Marien van den Bos 

  

   


