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Mededeling   

Mededeling Mededeling nr. 434                                   Den Haag, 15 april 2015  

                       
 

 
 

Geachte leden, 

 

Op zaterdag 11 april brachten we een bezoek aan de Opstandingskerk in Voorburg. We werden 

gastvrij ontvangen door de cantor-organist Gerrit van Eeden. In zijn inleiding gaf hij informatie 

over de tot stand koming van het kerkgebouw en het orgel. Een mooie kerk met veel nevenruimtes 

en een aparte kapel. Helaas wordt deze kerk in mei gesloten. 
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Onze interesse ging hierbij natuurlijk 

vooral uit naar het Vierdag-orgel. 

Voordat het orgel er stond moesten wel 

de nodige hindernissen worden 

overwonnen. In de begintijd werd gebruik 

gemaakt van een harmonium en later van 

het positief dat nu de Johanneskapel siert. 

Nadat er voldoende middelen waren, kon 

de opdracht worden gegeven aan 

orgelbouwer Vierdag uit Enschede. 

Helaas ging de bouwer tijdens de bouw 

failliet. Het orgel werd afgebouwd door 

een oud medewerker. Als adviseur was 

Willem Hülsman betrokken. Omdat de 

kerk een heteluchtverwarming heeft, 

werd afgezien van een borstwerk. Het 

pijpwerk is op één niveau geplaatst. 

Gezien de akoestische omstandigheden 

heeft het pijpwerk een wijde mensuur. 

Het orgel is in een lege kerkzaal dan ook 

groot van toon. Het is een instrument met 

heel wat mogelijkheden. Hopelijk kan 

voor het orgel na het sluiten van de kerk 

weer een goede bestemming worden 

gevonden. 

Omdat een select gezelschap aanwezig 

was, kon ieder het orgel naar hartenlust 

bespelen. We hoorden van Van Noort tot 

Mozart met Bach in het midden. Aardig 

om te vermelden is dat de orgelkring op 5 

maart 1983 het toen nieuwe orgel ook 

heeft bezocht.

  

 (Foto’s: Carel Cames van Batenburg) 

 

                                                                                             

 

 

EXCURSIE REIL-ORGEL BETHELKERK BODEGRAVEN 

 

Op zaterdag 2 mei zijn wij welkom in de kerk van de Gereformeerde Gemeente in Bodegraven. We 

zullen daar kennis maken met het gloednieuwe Reil orgel. Omdat er vrijwel geen nieuwe orgels 

meer worden gebouwd is dit een buitenkans!

 

Het is een ambachtelijk gebouwd orgel 

geïnspireerd op de stijl van Van Dam. De kern 

wordt gevormd door oud Van Dam pijpwerk uit 

1824. We zullen worden ontvangen door de 

titularis Hans Pors. Hij zal wat over het 

instrument vertellen en het demonstreren. 

Daarna is de beurt aan u.  

Het adres van de kerk is Dronensingel 2. Let op: 

er bevinden zich kerken naast elkaar. De 

Bethelkerk is het achthoekige gebouw zónder 

toren. In de omgeving van de kerk is voldoende 

parkeermogelijkheid. De excursie begint om 

13.30 uur. 
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(Foto: info.ggbodegraven.nl) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Jan Roeleveld  

secretaris 

Hoofdwerk C-f3  Bovenwerk C-f3  Pedaal C-f1   Koppelingen 

Bourdon 16   Prestant 8   Prestant 16  HW-BW 

Prestant 8   Fluit doux 8   Subbas 16  P-HW   

Holpijp 8   Viola di Gamba 8  Octaaf 8  P-BW 

Octaaf 4   Octaaf 4   Octaaf 4   

Roerfluit 4   Fluit d`amour   Bazuin 16  Tremulant 

Quint 3   Nasard 3   trombone 8     

Octaaf 2   Woudfluit 2 

Mixtuur IV-V   Carillon II d 

Tertiaan II   Dulciaan 8 

Cornet V d    

Fagot 16   De stemming volgens Stef Tuinstra wijkt iets af van gelijkzwevend. 

Trompet 8   De verdeling van de komma is als volgt:  

C-G-D-A-E-H:-1/8; H-Fis:-1/16; Fis-Cis: rein; Cis-Gis:-1/8; 

    Gis-Es: rein; Es-Bes-F-C: -1/16    

 


