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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. 428                                   Den Haag, 25 juli 2014  

                       
 

 

Geachte leden, 

 

Op een mooie zomerdag, zaterdag 7 juni 2014, bezocht een forse delegatie van de HOK de 

nieuwe behuizing van het Nationale Orgelmuseum in Elburg en de nabij gelegen Grote- of 

Sint Nicolaaskerk (1397) met een Quellhorst orgel van rond 1825. Dat alles onder de 

bezielende leiding van organist en museumdirecteur Maarten Seijbel. 
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Met tussendoor een belegd broodje bij restaurant De Haas was het een goedgevulde  

dagexcursie. Details over orgel en museum zijn te vinden in de vorige Mededeling, op 

diverse websites en in het gedrukte materiaal dat iedereen ongetwijfeld heeft meegenomen 

naar Den Haag. In ieder geval weten we voortaan het ‘Arent Thoe Boecophuis’ in Elburg 

te vinden. Ook via deze weg nogmaals heel veel dank richting Maarten Seijbel. 

 

 

 
                                                                                                                                                         (foto’s Marien van den Bos) 

 

 

September: Pelgrimvaderskerk Delfshaven 

 

De eerstvolgende middagexcursie, zaterdag 6 september 2014, voert ons naar het 

gerestaureerde Witte-orgel in de Oude- of Pelgrimvaderskerk te Rotterdam-Delfshaven. 

Het orgel is vervaardigd door de Utrechtse orgelbouwer J. Batz & Co, die vanaf 1849 

onder leiding stond van Christiaan Gottlieb Friedrich Witte (1802-1873). 

Het uit 1855 daterende instrument onderging in de loop der jaren vele wijzigingen en 

opknapbeurten, dat laatste vooral vanwege het nabije zoute havenwater dat de frontpijpen 

sterk aantast. Deze invloed was onverwacht zo sterk dat de pijpen al in 1869 opnieuw 

gepolijst moesten worden. 
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De historische rol van de kerk is bekend, niet in het minst aan de oostkust van de 

Verenigde Staten; de geschiedenis van het orgel uiteraard minder. Na vele restauraties en 

opknapbeurten vond de laatste revisie plaats in 1998-2000. Onder advies van Wim 

Diepenhorst en Hans van Nieuwkoop, kreeg de orgelmaker Sicco Steendam de opdracht 

van deze restauratie. 

De oude windvoorziening, bestaande uit twee magazijnbalgen met schepbalgen, werd 

geheel gereconstrueerd evenals de oude balgzolder. Daarbij verschafte het bewaard 

gebleven contract, alsmede het keuringsrapport belangrijke informatie. De orgelkas is 

opnieuw beschilderd door W. van den Berg (Lienden). De windladen zijn zorgvuldig 

gerestaureerd en de kanalen zijn weer op de oorspronkelijke wijze in de ventielkasten 

ingelaten; tevens plaatste men een nieuwe Tremulant. De mechanieken zijn hersteld, 

waarbij de gewijzigde plaats van het Bovenwerk gehandhaafd bleef. In plaats van het 

moderne pedaalklavier uit 1957 is een eiken pedaalklavier in Witte-factuur gemaakt. 

Tenslotte is het pijpwerk geheel gerestaureerd. 

Bij de intonatie is er naar gestreefd om het klankbeeld van Witte te herstellen. Daarvoor 

moesten tal van intonatie-ingrepen uit de voorbije jaren ongedaan worden gemaakt en zijn 

de gescheiden winddrukken weer hersteld. De heringebruikname was op 16 juni 2000. 

De huidige disposie ziet er als volgt uit: 

Hoofdwerk:(C-f3)  Bovenwerk:(C-f3)  Pedaal(C-d1) 

Bourdon 16’  Prestant 8’  Subbas 16’ 

Prestant 8’  Holpijp 8’  Octaafbas 8’ 

Roerfluit 8’  Viola di Gamba 8’  Octaaf 4’ 

Octaaf 4’  Salicet 4’  Bazuin 16’ 

Cornet 5-st.  Gemshoorn 2’  Trombone 8’ 

Fluit 4’  Roerfluit 4’   

Quint 3’  Dulciaan 8’   

Octaaf 2’  Tremulant   

Mixtuur 3-5 st.     

Fagot 16’     

Trompet 8’     

Koppelingen: 

BW-BW 
Ped-HW 

Calcant 

- In verband met een trouwdienst elders ontvangt organist Gerard van der Zijden ons 

op zaterdag 6 september al om 13.00 uur in de Oude- of Pelgrimvaderskerk, adres: 

Aelbrechtskolk 20 - 3024 RE Rotterdam 

 

Tot dan en met vriendelijke groet, 

Marien van den Bos 


