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Mededeling   

Mededeling Mededeling nr. 445                       Den Haag, 23 september 2016  

                       

                Geachte leden, 

 

                                                                                           ZORGVLIETKERK SCHEVENINGEN 

 

 
(foto’s: Marien Bos) 

 

Op een zonnige septembermiddag waren we 

te gast in de Zorgvlietkerk in Scheveningen. 

We werden ontvangen door Maarten Rog.  

 

Maarten is de administrateur van de 

Zorgvlietschool die de kerk nu in eigendom 

heeft. Hij verhaalde hoe hij in de eerste plaats 

het orgel als afscheidspresentje kreeg en hoe 

tenslotte kopers elkaar overboden. Van Hans de 

Jong hoorden we hoe kleurrijk een 

orgelgeschiedenis kan zijn: van blanke was via 

blauw en geel vervende orgelprominenten naar 

rood en goud. Hans de Jong en Johan Groen 

waren jarenlang bij het orgel   betrokken en 

stemden de tongwerken voor ons bezoek. 

Klasse! Een instrument gebouwd met visie. Het 

uitgesproken klankbeeld draagt het stempel van 

de bouwtijd. Voor degene die dit op waarde weet 

te schatten inspirerend, voor de ander een 

instrument met een onherkenbare tongval. De 

één zocht naar de setzer, de ander behielp zich 

met de ellenbogen. Maarten hield ons bij de 

positieven door een straf bakje koffie. Hans 

demonstreerde het orgel met een batalha, Johan 

met een preludium van Buxtehude. 

 

 

 

OKTOBER EXCURSIE 

 

Op zaterdag 1 oktober a.s. richten we onze 

schreden naar Zoeterwoude-Dorp. In de 

Dorpskerk bevindt zich een orgel van de 

Leeuwarder orgelbouwer Van Dam. Net zoals 

veel Friezen belandde dit instrument tenslotte 

in het verre westen. In Friesland een 

alledaagse verschijning, in de rest van het 

land relatief zeldzaam. Een stukje weide-

romantiek in de randstad.  

 

Het orgel vervangt het orgel dat de firma 

Franssen bouwde in 1890.  In 1957 werd het 

door Van Leeuwen gerenoveerd. Omdat de 

kosten voor een nieuwe restauratie hoog werden 

ingeschat werd omgezien naar een vervangend 

instrument. Dit werd gevonden in Friesland. Het 

orgel werd in 1869 gebouwd voor de vorige kerk 

in Irnsum door L. van Dam & Zonen. In 1878 
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werd het overgeplaatst naar de nieuwe kerk. Na 

het sluiten van deze kerk kwam het instrument 

beschikbaar. In 2012 werd het orgel aangekocht 

door de protestantse gemeente van Zoeterwoude-

dorp en gerestaureerd door Van Vulpen, 

ondersteund door vrijwilligers. Adviseur voor de 

orgelcommissie was Erik van Bruggen. In 2015 

is de winddruk verhoogd naar de in het bestek 

genoemde 72 mm en de intonatie aangepast. Let 

op de pedaalomvang anderhalf octaaf.  

 

 

Hoofdwerk C-g3 Bovenwerk f C-g3 Pedaal C-g Nevenregisters 

Bourdon 16 

Prestant 8 

Holpyp 8 

Oktaaf 4 

Roerfluit 4 

Octaaf 2 

Cornet III d 

Trompet 8 b/d 

Salicionaal 8 

Viola di Gamba 8 

Fluit Dolce 8 

Salicet 4 

Fluit Travers 4 

Gemshorn 2 

Dulciaan 8 

 

aangehangen 

 

HW-BW  

 

Tremulant bovenwerk 

 

 

 

Het adres van de kerk is: 

Dorpsstraat 17 

2381 EK Zoeterwoude-Dorp 

Aanvang 13.30 uur 

 

Met vriendelijke groet, 

Jan Roeleveld  

secretaris 

Wie oft schon haben Menschen einem Orgelspieler zugesehen, wie er mit Händen und Füßen 

seinem Instrument die wunderbarste Musik entlockt, Register zieht und abstößt, Klangmassen 
erbrausen oder zarte Stimmen ertönen laßt, in einem Gewirr von Noten sich zurechtfindet oder gar 

frei improvisiert. Sie geben dann ihrer Bewunderung Ausdruck, wie schwer, aber doch wie schön 

diese Beschäftigung sein müsse. 
 

Wolfgang Fischer: Wege zur Orgel, Berlin 1987 

 
 


