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    (foto’s: Jan Roeleveld) 

 

Geachte leden, 

 

JUNI EXCURSIE 

De dagexcursie naar Zeeland en Uden mag 

zeker geslaagd worden genoemd. We werden 

op het kerkplein in Zeeland verwelkomd door 

onze gastheer Jan de Laat.  

 

De kerk ademt met het lichte stucwerk en mooie 

inrichting een prettige sfeer. Het Smitsorgel is 

een orgel met blauw bloed. Voornaam én 

bescheiden. Het orgel laat zich kennen als 

kleurdoos met een scala aan mogelijkheden. Met 

de grondstemmen zijn veel mooie combinaties 

mogelijk. Gezeten op de banken van de 

zangzolder konden de verrichtingen van de 

spelers worden gevolgd. Omdat spelen hongerig 

maakt en orgelwind dorstig kwam de lunch in de 

Pastorie precies op de goede tel.  

De kerk in Uden is een bedehuis van volwassen 

afmetingen met bijbehorende akoestiek. Hieraan 

zal de koepel op de viering zeker bijdragen. Jan 

de Laat stelde met gepaste trots het recent 

geplaatste Verschuerenorgel voor. Een hele 

mooie aanwinst voor de kerk. Het instrument 

staat er uitstekend bij en laat zich plezierig 

bespelen. Het is een wendbaar orgel waar veel 

literatuur tot zijn recht komt. Het Nöhrenorgel 

op de galerij imponeerde door zijn breedheid van 

klank. De spelers boven en beneden hielden een 

muzikale estafette. De volgende speler zat al 

helemaal klaar en kon direct beginnen. Een 

efficiënte invulling van de tijd! Ten slotte werd 

het voor onze gastheer tijd om de zusters in 

Veghel muzikaal te ondersteunen. En dat op een 

Pelsorgel waaraan een jeugdige Wim van Dijk 

heeft gewerkt.  

 

    

 



2 

 

GEDECOREERD 

Beter laat dan nooit. Al weer even geleden 

werden twee HOK-leden gedecoreerd. Het 

zijn Jaap Schothorst uit Wassenaar en 

Vincent Hildebrandt uit Den Haag. Jaap werd 

in april lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Vincent Hildebrant kreeg in mei de Médaille 

d’Argent van de Franse Société Academique 

d’Education et d’Encouragement Arts-

Sciences-Lettres. Beste Jaap en Vincent van 

harte gefeliciteerd met deze 

onderscheidingen! 

 

SEPTEMBER EXCURSIE 

Op zaterdag 3 september krijgen we een 

unieke gelegenheid om het orgel van de 

Zorgvlietkerk in Scheveningen te kunnen 

bespelen. Maarten Rog zal onze gastheer zijn. 

Dit zal de laatste mogelijkheid zijn voordat het 

orgel uit de kerk zal worden verwijderd. De 

ruimte is niet meer in gebruik als kerk. Het orgel 

is te koop. Het instrument is in 1959 gebouwd 

als opus 18 door Ahrend & Brunzema uit Loga 

(D) voor de oude Zorgvlietkerk. Als adviseurs 

traden op C.H. Edskes en W.R. Talsma. Destijds 

trok het orgel  

 

 

internationaal de aandacht vanwege de kwaliteit 

en de oriëntatie op de Noord-Duitse barok. In 

1993 werd een nieuwe kerkruimte in gebruik 

genomen aan de Prins Mauritslaan. Het orgel 

werd overgeplaatst door Stan Arnauts uit 

Kersbeek-Miskom (B). De intonatie werd 

aangepast door Ahrend. De ingebruikname was 

op 14 november 1993. In 2002 voerde Ahrend 

een gedeeltelijke revisie uit. De kerk is sinds 19 

april 2009 buiten gebruik.  

 

Hoofdwerk C-f3 Rugwerk C-f3 Borstwerk C-f3 Pedaal C-f1 Nevenregisters 

Prestant 8 d.d. 

Gedekt 8 

Octaaf 4 d.d. 

Superoctaaf 2 

Mixtuur IV 

Trompet 8 horiz. 

Gedekt 8 

Prestant 4 

Holfluit 4 

Woudfluit 2 

Spitsquint 1
1
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Scherp II-III 

Sexquialter II   2002 

Kromhoorn 8 

Spitsgedekt 8 

Gedekte Fluit 4 

Prestant 2 

Octaaf 1 

Ranket 16 

Regaal 8 

 

Bourdon 16 

Octaaf 8 

Nachthoorn 4                

Fluit 2 

Bazuin 16 

Schalmei 4 

 

HW-BW 

HW-RW 

P-HW 

P-RW 

P-BW   1993 

 

Tremulant RW 

Tremulant BW 

2 cimbelsteren 

 

Het adres van de kerk is: 

Prins Mauritslaan 10 

2582 LR Scheveningen 

Aanvang 13.30 uur 

 

Met vriendelijke groet, 

Jan Roeleveld  

secretaris 

Peter Golon: Wann kam Ihrer Meinung nach der Zeitpunkt, daß man Ihre 

Orgelbauphilosophie ernst nahm? 

Jürgen Ahrend: 1959 in Scheveningen, bei unserer ersten großen 

dreimanualigen orgel mit fünfundzwanzig Registern. Die Holländer wurden 

zuerst auf unser Tun aufmerksam, über sie verbreitete sich dann unser Ruf 

auch sehr schnell in Deutschland. 

 
40 Jahre Orgelbau Jürgen Ahrend 1954-1994: Gespräch mit Jürgen Ahrend 24. Mai 1994 


