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Mededeling   

Mededeling Mededeling nr. 446                           Den Haag, 7 oktober 2016  

                       

Geachte leden,                                         

DORPSKERK ZOETERWOUDE-DORP  

De dorpskerk in Zoeterwoude beantwoordt in 

veel opzichten aan het beeld dat wordt 

opgeroepen door de schilderijen uit de Gouden 

Eeuw. Hier en daar wat verzakt, een torenspits 

boven het wuivend lommer en knarsend grind 

rondom.  
 

Een mooi ruim en licht interieur. Het  orgel past 

goed in dit beeld en lijkt wel voor de kerk 

gemaakt. Het orgel heeft van oorsprong een 

zevendelig front zoals van Dam dit rond 1860 

introduceerde en ook door andere orgelbouwers 

werd nagevolgd. Bij de overplaatsing naar de 

nieuwe kerk in Irnsum werd het front aan beide 

zijden verbreed met een schijnveld. Een orgel uit 

het huis Van Dam staat voor degelijkheid en 

kwaliteit. Het is gemaakt door de tweede 

generatie orgelbouwers Van Dam. Juist in deze 

jaren veranderde er veel in de orgelwereld. Denk 

aan het toepassen van de magazijnbalg, 

strijkende stemmen en doorslaande tongwerken. 

Het orgel is vooral gebouwd om de 

gemeentezang te begeleiden. Anders dan in 

Groningen was in Friesland een beperkt pedaal 

gebruikelijk om de ongrijpbare basnoot mee te  

spelen.  

Na een ontvangst met koffie en een mooie 

presentatie door Harry Lichtendonk gaf Erik van 

Bruggen een beeld van verschillende registraties. 

Er is een mooie diversiteit aan stemmen. Het 

orgel kan na het verhogen van de winddruk de 

ruimte gemakkelijk aan. Met de zestienvoets 

Bourdon lijkt er wel een groter orgel aan het 

woord. Dat de toetsen niet alleen geschikt zijn 

voor Worp werd deze middag wel duidelijk. 
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(foto’s: Jan Roeleveld) 

 

ZORGVLIETKERK SCHEVENINGEN 

De kogel is door de kerk. Helaas blijft het orgel niet binnen onze landsgrenzen. Het orgel van de bouwer 

Ahrend & Brunzema gaat na 58 jaar terug naar de heimat. Wat mooi dat we in september nog de 

gelegenheid kregen om het te beluisteren en te bespelen. Het orgel is gekocht door de Katholische 

Pfarrkirche Sankt Marien in Leer-Loga.  Daar wordt een electronium terzijde geschoven. We feliciteren 

deze parochie met deze vitale vutter en hopen op nog vele gezonde jaren! De onderstaande foto’s werden 

gemaakt op maandag 26 september ’s-ochtends en op woensdag 28 september ’s-middags. 

Maarten Rog wees mij erop dat hij administrateur is van de Duinoordschool en niet van de 

Zorgvlietschool, zoals vermeld in de HOK-mededelingen nr. 445. 

 

 
(foto’s: Maarten Rog) 

 

WILLISORGEL HOOGLANDSE KERK LEIDEN 

Let wel: op 22 oktober a.s. krijgen we een 

unieke gelegenheid om het Willisorgel te 

bespelen. Deze datum is de druk gebruikte 

kerk nog vrij. Enkelen hebben het instrument 

al gehoord tijdens de ingebruikname of 

tijdens de evensongs.  
Het instrument is nog niet geheel voltooid. Het is 

de bedoeling dat het orgel op termijn wordt 

uitgebreid tot een aanzienlijk instrument met een 

vierde manuaal en een verplaatsbare elektrische 

speeltafel. De kern van het instrument vormt het 

orgel van de St. Mark’s Church van Birkenhead 

uit 1892. Later werd het aangekocht door 

Hendrik Kooiker die het in zijn hal opstelde. In 

die vorm kennen een aantal leden dit instrument. 

Bij het maken van plannen voor een Engels 

kathedraalorgel voor de Hooglandse Kerk kwam 

dit orgel in beeld. De restauratie en uitbreiding is 

in handen van de oorspronkelijke bouwer Henry 

Willis & Sons in Liverpool. Frank Resseler, 

voorzitter van de SCOL (Stichting Cathedral 

Organ Leiden) Zal onze gastheer zijn. 

Voor de orgelmakerij van Van Dam 

is deze tweede eeuwhelft een periode 
van ongekende productie geweest, 

met een afzetgebied gelijk aan het 
gehele land, uitgezonderd Limburg. 

Daarin deelde de orgelmakerij dan in 

een opleving, die in die periode in 
ons land op velerlei terrein 

waarneembaar was. Het boeiende van 

deze instrumenten is daarbij echter de 
grote kwaliteit, die deze orgels stuk 

voor stuk uitstralen, en de verbinding 

van nieuwe elementen met 
ambachtelijke tradities, waarmee 

orgels met een zeer persoonlijk 

gezicht tot stand werden gebracht. 
 

Jan Jongepier: Achter het Friese 

Orgelfront, Leeuwarden 1981 
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Het adres van de kerk is:  

Hooglandse Kerk    

Ingang aan achterzijde door het Hooglandsche Huys 

kant van de Hooglandse Kerkgracht     

3212 KH Leiden  

Aanvang 13.30 uur 

 

Met vriendelijke groet,  

Jan Roeleveld 

secretaris 

      

 


